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PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 

PROCESSO Nº 6.890/2022 

 

PREÂMBULO 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE 
DOS GRUPOS A, B e E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANVISA RDC 222, CONAMA 358/2005 E 
CONAMA 316/2002, PARA ATENDER OS PONTOS DE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DETALHADAS DOS 
SERVIÇOS, OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

ABERTURA: DIA 28 DE MARÇO DE 2023, ÀS 14:00 HORAS. 

 

A Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, com sede na Alameda Tibiriçá, nº 374, no Município e 
Comarca de Mairiporã, Estado de São Paulo, torna público, para conhecimento dos interessados, que se 
acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E, DE ACORDO COM A 
RESOLUÇÃO ANVISA RDC 222, CONAMA 358/2005 E CONAMA 316/2002, PARA ATENDER OS PONTOS 
DE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, COM 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DETALHADAS DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, 
requisitados através do processo nº 6.890/2022. 

A presente licitação é do tipo Menor Preço Global e será processada na conformidade do disposto 
na Lei 10.520/2002, nos Decretos Municipais 5.504/2009, 8.225/2017 e 8.303/2017, Lei Complementar 
123/06 e Lei Complementar 147/14 e, subsidiariamente, na Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 e 
suas alterações, e nas condições estabelecidas neste edital e nos seguintes anexos que o integram: 

Anexo I - Relação de itens e Termo de Referência; 

Anexo II - Minuta de Proposta de Preço; 

Anexo III - Minuta de Habilitação Prévia e de Não Ocorrência de Fatos Impeditivos;  

Anexo IV - Minuta de Credenciamento; 

Anexo V - Termo de Comprometimento – Lei 123/06; 

Anexo VI - Minuta de Declaração do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal; 

Anexo VII – Declaração de Inexistência de Servidor Público nos quadros da empresa; 

Anexo VIII - Minuta do Contrato; 

Anexo IX - Termo de Ciência e Notificação; 

Anexo X – Modelo de Cálculo de Análise Econômico - Financeira 

A sessão do Pregão será realizada na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã, situada 
à Alameda Tibiriçá, nº 374, Bairro Vila Nova, nesta cidade de Mairiporã, estado de São Paulo, no dia 
28/03/2023, às 14:00 horas, data este limite para entrega dos envelopes contendo a Documentação e 
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Proposta, podendo estas serem entregues previamente na Coordenadoria de Compras, Licitações e 
Contratos, neste mesmo endereço, no seguinte horário: das 08h00 às 16h00. 

I – DO OBJETO 

1.1 O Objeto da Presente Licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANVISA 
RDC 222, CONAMA 358/2005 E CONAMA 316/2002, PARA ATENDER OS PONTOS DE COLETA DE 
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, COM ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS DETALHADAS DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

II – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

2.1 Cópia deste Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP e permanecerá 
afixada no quadro de avisos desta Prefeitura, ou, ainda, poderá ser obtida no setor de licitação, no horário 
compreendido entre às 08h00 às 16h00, ou ainda poderão ser obtidos on-line no site da Prefeitura Municipal 
de Mairiporã/SP sendo www.mairipora.sp.gov.br. 

2.2 As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a 
acompanhar as publicações referentes ao processo no Diário Oficial do Estado de São Paulo, com vista a 
possíveis alterações e avisos. 

2.3 Impugnações aos termos do presente Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão, protocolizadas 
na sede da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, sito à Alameda Tibiriçá, n° 374, Vila Nova, Mairiporã/SP, ou 
por via postal, e-mail ou fax em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes, 
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 24 (vinte e quatro) horas. 

2.4 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não 
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes; 

2.4.1 A decisão será enviada ao impugnante via e-mail, e será divulgada para todos os interessados. 

2.5 Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame, dando 
conhecimento aos interessados. 

III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1 Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo 
pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste edital; 

3.2 Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, ou participar da licitação empresas: 

3.2.1 Estrangeiras que não funcionem no país; 

3.2.2 Cuja falência tenha sido decretada ou em processo de falência, liquidação ou recuperação judicial 
ou extrajudicial, exceção feita se cumpridas às condições exigidas no subitem 7.3.3, alínea ―b.1‖; 

3.2.3 Suspensas para licitar e impedidas de contratar com a Administração Pública deste Município ou 
qualquer de seus Órgãos ou entidades descentralizadas, nos termos do Artigo 87, inciso III da Lei 
Federal 8.666/93; 

3.2.4 Declaradas inidôneas para licitar e contratar com qualquer órgão da Administração Pública, nos 
termos do Artigo 87, inciso IV da Lei Federal 8.666/93; 

3.2.5 De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
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3.2.6 Cujo sócio, dirigente ou responsável técnico seja servidor de qualquer órgão ou entidade 
vinculada ao Município de Mairiporã; 

3.3 Não será permitida a participação de pessoa física. 

IV - DO CREDENCIAMENTO 

4.1 Os interessados deverão fazer seu credenciamento, na sessão pública de instalação do pregão, 
comprovando possuir poderes para formular propostas e para a prática de todos os demais atos do certame, 
apresentando os seguintes documentos em cópias devidamente autenticadas, fora do envelope: 

4.1.1 Tratando-se de representante legal, o ato constitutivo, devidamente registrado – termo inicial e 
última alteração, ou instrumento consolidado – bem como ata de eleição, se o caso, também 
devidamente registrada, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 

4.1.2 Tratando-se de procurador ou credenciado, a procuração ou o credenciamento deverão conter 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor e desistir de recursos, praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados no subitem 4.1.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

4.1.3 Em se tratando de licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, assinatura de Termo de 
Comprometimento, pelo representante legal ou procurador com poderes específicos, de que não se 
inclui dentre as hipóteses previstas no parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar 123/06, conforme 
minuta constante do Anexo V deste edital. 

4.2 Além da apresentação do ato constitutivo; procuração ou credenciamento, se necessário; deverão ser 
apresentados: Declaração de Habilitação Prévia dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
Habilitação, conforme modelo constante do Anexo III deste edital e Termo de Comprometimento, se 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, conforme modelo constante 
do Anexo V do Edital;  

4.3 A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar 123/2006, poderá 
caracterizar os crimes de que tratam os artigos 297 e 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento 
em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, 
observado o devido processo legal, e implicará, também, o afastamento da licitante, se o fato vier a ser 
constatado durante o trâmite da licitação. 

4.4 O não comparecimento do representante legal da empresa licitante não impedirá que a mesma participe 
normalmente do certame. 

V – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

5.1 A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos 
de Habilitação será pública e dirigida por um Pregoeiro. 

5.2 Aberta a sessão, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados 
separadamente, em envelopes fechados, com os seguintes dizeres: 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP 

PREGÃO PRESENCIAL 019/2023 
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ABERTURA DA SESSÃO DIA 28 DE MARÇO DE 2023, ÀS 14:00 HORAS 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ 

 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP 

PREGÃO PRESENCIAL 019/2023 

ABERTURA DA SESSÃO DIA 28 DE MARÇO DE 2023, ÀS 14:00 HORAS 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ 

5.3 Não será aceita a participação de licitante atrasado, a não ser como ouvinte. 

5.3.1 Será considerada atrasada a licitante que, cujo representante apresentar-se ao local de realização 
da sessão pública após a abertura do primeiro envelope de Proposta de Preços. 

5.4 Aberto inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços será feita a sua conferência e 
posterior rubrica pelos presentes. 

VI – DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1 A Proposta de Preço deverá ser apresentada datilografada ou impressa, em papel timbrado da empresa 
ou no Modelo Padrão constante do Anexo II deste Edital, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo 
quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras e entrelinhas, devidamente datada, 
assinada e rubricada em todas as suas páginas pelo sócio da empresa ou representante devidamente 
qualificado, sob pena de desclassificação. 

6.2 Deverão estar consignados na proposta de preços: 

6.2.1 Razão social, endereço, CNPJ, telefone, inscrição estadual, e-mail, dados bancários da licitante 
para efeito de pagamento, na hipótese de sagrar-se vencedora; 

6.2.2 A descrição do(s) item(ns) ofertado(s), de acordo com a descrição constante do modelo de 
proposta;  

6.2.3 Preço unitário, total da proposta, em moeda corrente nacional, apurado à data de sua 
apresentação, com precisão de duas casas decimais; 

a) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 
por exemplo: transporte, frete, pedágio, personalização (se houver), tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas ao objeto da presente licitação; 

b) Os preços unitários ofertados deverão se referir exatamente às unidades de medida constantes 
da carta proposta; 

c) O preço ofertado é fixo e irreajustável;  

d) Para as licitantes que fizerem lances, será considerado o último valor ofertado, e a redução 
alcança todos os valores apresentados na proposta; 
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6.2.4 A validade da proposta, que deverá ser, no mínimo, de 90 (noventa) dias; 

6.2.5 Prazo de execução: A prestação de serviços deverá ser por 12 (doze) meses, a contar da data da 
Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93; 

6.2.5.1 Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência contratual. Em havendo 
prorrogação de prazo, os mesmos poderão ser reajustados, com base na variação do índice INPC-
IBGE, apurado no período, tomando-se como mês base, o da assinatura do contrato. 

6.2.6 Local de execução: Os serviços poderão ser executados em quaisquer vias públicas municipais, 
deliberado pela Secretaria Municipal de Obras, correndo por conta da Contratada as despesas de 
transporte, montagem, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes. 

6.2.7 Declaração de que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I (Termo 
de Referência); 

6.2.8 Declaração de que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes 
ao objeto licitado; 

6.2.9 Declaração de que não se encontra impedida e/ou suspensa de licitar e contratar com o Município 
de Mairiporã/SP, bem como não se encontra inidônea para licitar e contratar com a Administração 
Pública (artigo 87, inciso IV, Lei 8.666/93 e Súmula 51 TCE/SP), bem como se obriga a declarar 
superveniência de fato impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a 
afetar as exigências contidas no edital. 

6.2.10 Informar o nome e qualificação (RG, CPF, e-mail pessoal e cargo na empresa) do representante 
legal da empresa para assinatura do contrato, na hipótese de sagrar-se vencedora; 

6.2.11 Declaração de concordância de que, caso seja vencedor do certame, apresentará em até 02 
(dois) dias após o término da sessão, nova proposta de Preços acompanhada da composição de 
custos unitários com índices de participação de insumos (mão de obra, materiais etc.), independente se 
houve lances em sessão pública. 

6.3 Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com a prestação 
dos serviços, incluindo-se taxas referentes ao contrato, impostos, frete etc., ficando esclarecido que não será 
admitida qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços 
cotados. 

6.4 Os preços cotados deverão ser referidos à data-limite do recebimento das propostas, considerando-se a 
condição de pagamento à vista, não devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o período de 
processamento das faturas. 

6.5 Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste edital. 

6.6 Pela prestação dos serviços, a Prefeitura efetuará o pagamento ao Fornecedor em até 25 (vinte e cinco) 
dias corridos após o aceite da nota fiscal, devendo o proponente indicar o número da conta corrente e da 
agência bancária, que poderá ser Banco Santander, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. 

6.7 Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar. 

6.8 Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituição de quaisquer documentos, 
nem retificação de preços ou condições. 

6.9 O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o órgão de licitação, 
observadas as prescrições de legislação específica. 
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6.10 O regime de execução será o de menor preço. 

6.11 Ao apresentar a proposta, que lhe permitirá participar desta licitação, o licitante, além de todas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos, fica ciente de que: 

6.11.1 Para o caso de empresas em recuperação judicial: no momento da assinatura do contrato 
deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa 
jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório 
ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está 
sendo cumprido;  

6.11.2 Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: no momento da assinatura do contrato 
deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação 
extrajudicial estão sendo cumpridas; 

6.12 O não cumprimento dessas exigências pela licitante vencedora ensejará a aplicação das penalidades 
previstas no subitem 17.1 deste Edital, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 

VII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 Os Documentos exigidos para Habilitação deverão estar contidos no Envelope 02, na sua forma original, 
por qualquer processo de cópia autenticado por Cartório competente, ou ainda, autenticados pelo Pregoeiro, 
quando da abertura do Envelope 02, mediante apresentação e conferência dos originais. Os Documentos de 
habilitação são os abaixo discriminados: 

7.2 No caso de empresas com o Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, 
observando-se que o cadastro deve ter classificação pertinente ao objeto desta licitação, e atender os itens 
abaixo: 

7.2.1 O Certificado de Registro Cadastral (CRC), dentro do prazo de validade; 

7.2.2 As informações para o cadastramento encontram-se disponíveis no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Mairiporã/SP, no endereço www.mairipora.sp.gov.br, (link: cadastro de fornecedores). 

7.2.2.1 Comprovação de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do 
responsável técnico devidamente registrado para desempenho de cargo e função da empresa como 
Engenheiro Civil ou Ambiental, sendo invalidada a certidão que não apresentar situação atualizada 
do profissional, conforme Resolução N.º 266/79 e 447/00, do CONFEA. Os registros emitidos em 
outros Estados deverão conter visto do CREA do Estado de São Paulo, conforme Lei N.º 413/97 do 
CONFEA.  

7.2.2.2 Atestado (s) expedido (s) necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, de capacidade técnica que comprove que a licitante executou ou está 
executando, a contento, objeto de natureza similar ao desta licitação, em no mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) do total licitado. 

7.2.2.3 Todos os atestados ou certidões deverão ser apresentados em papel timbrado, original ou 
cópia reprográfica autenticada em cartório, assinados por autoridade ou representante que o 
expediu, com a devida identificação. 

7.2.2.4 Atestado de visita técnica (Anexo II) a ser lavrado pela municipalidade em modelo próprio a 
ser entregue logo após a realização das visitas, as quais deverão ser previamente agendadas 
através do tel. (11) 4419-8499 RAMAL 06. A visita técnica poderá ser efetuada a partir do dia 
16/03/2023 até o dia 24/03/2023 e deverá ser realizada por profissional devidamente credenciado;  

http://www.mairipora.sp.gov.br/
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7.2.2.5 A empresa que, ao seu julgamento, entender não ser necessária a realização da Visita 
Técnica, deverá apresentar declaração, juntamente dos Documentos de Habilitação, que assume a 
responsabilidade por quaisquer óbices, dificuldades, imprevistos e quaisquer outras circunstâncias 
que possam comprometer a execução do contrato, não podendo atribuir à Prefeitura Municipal de 
Mairiporã/SP, quaisquer responsabilidades, conforme modelo constante do Anexo VIII. A empresa 
que não apresentar o Atestado de Visita Técnica, ou não apresentar a Declaração a que se refere 
este subitem estará inabilitada. 

7.2.3 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 
cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27 
de outubro de 1999 (Anexo VI); 

7.2.4 Declaração de que não possui em seus quadros, servidores ou funcionários da Prefeitura 
Municipal de Mairiporã/SP, inclusive na condição de sócio ou dirigente, conforme modelo constante do 
Anexo VII; 

7.2.5 Para as microempresas e empresas de pequeno porte que declararam sua condição de 
enquadramento no credenciamento através da assinatura do Termo de Comprometimento, esta deverá 
comprovar sua condição de micro ou pequena empresa, mediante apresentação de um dos seguintes 
documentos: 

a) Se inscrito na Junta Comercial, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou 
equivalente, da sede do Microempreendedor Individual, da Microempresa ou da Empresa de 
Pequeno Porte, podendo o Pregoeiro diligenciar no próprio certame a verificação da veracidade da 
respectiva Certidão;  

b) Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento arquivada ou 
a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou equivalentes, da 
sede do Microempreendedor Individual, da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte; 

c) No caso de microempreendedor individual, a comprovação de que tratam as alíneas ―a‖ e ―b‖, 
poderão ser substituídas pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, 
emitido pelo Portal do Empreendedor. 

7.2.6 Apresentar todos os documentos relacionados no subitem 7.3.3 e 7.3.4, quando não constar ou 
estiverem com a validade vencida no cadastro deste município. 

7.3 No caso de empresas não inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 
Mairiporã/SP: 

7.3.1 Da Habilitação Jurídica: 

a) Em se tratando de empresa individual, apresentar o registro comercial; 

b) Em se tratando de sociedades comerciais, apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor devidamente registrado, onde conste o objeto; 

c) Em se tratando de Sociedades por ações, apresentar ato constitutivo ou estatuto em vigor onde 
conste o objeto acompanhado de documentos de eleição de seus diretores, devidamente 
registrados; 

d) Em se tratando de Sociedades Civis, apresentar ato constitutivo onde conste o objeto e 
respectiva inscrição acompanhado de prova da diretoria em exercício devidamente registrada. 

7.3.2 Da Qualificação Técnica: 
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a) Comprovação de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do 
responsável técnico devidamente registrado para desempenho de cargo e função da empresa como 
Engenheiro Civil ou Ambiental, sendo invalidada a certidão que não apresentar situação atualizada 
do profissional, conforme Resolução N.º 266/79 e 447/00, do CONFEA. Os registros emitidos em 
outros Estados deverão conter visto do CREA do Estado de São Paulo, conforme Lei N.º 413/97 do 
CONFEA.  

b) Atestado (s) expedido (s) necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, de capacidade técnica que comprove que a licitante executou ou está 
executando, a contento, objeto de natureza similar ao desta licitação, em no mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) do total licitado. 

b.1) Todos os atestados ou certidões deverão ser apresentados em papel timbrado, original ou 
cópia reprográfica autenticada em cartório, assinados por autoridade ou representante que o 
expediu, com a devida identificação. 

c) Atestado de visita técnica (Anexo II) a ser lavrado pela municipalidade em modelo próprio a ser 
entregue logo após a realização das visitas, as quais deverão ser previamente agendadas através 
do tel. (11) 4419-8499 RAMAL 06. A visita técnica poderá ser efetuada a partir do dia 16/03/2023 
até o dia 24/03/2023 e deverá ser realizada por profissional devidamente credenciado;  

c.1) A empresa que, ao seu julgamento, entender não ser necessária a realização da Visita Técnica, 
deverá apresentar declaração, juntamente dos Documentos de Habilitação, que assume a 
responsabilidade por quaisquer óbices, dificuldades, imprevistos e quaisquer outras circunstâncias 
que possam comprometer a execução do contrato, não podendo atribuir à Prefeitura Municipal de 
Mairiporã/SP, quaisquer responsabilidades, conforme modelo constante do Anexo VIII. A empresa 
que não apresentar o Atestado de Visita Técnica, ou não apresentar a Declaração a que se refere 
este subitem estará inabilitada. 

7.3.3 Da Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Comprovação da boa situação econômico-financeira da licitante através da constatação dos 
índices Contábeis oriundos do Balanço Patrimonial referentes à Liquidez Geral, Liquidez Corrente e 
Solvência Geral, devendo esses serem maiores ou iguais a 1,00.  

a.1) A comprovação da boa situação econômico-financeira da licitante será demonstrada com base 
nas fórmulas indicadas no ANEXO XI, que deverá ser apresentado na licitação, juntamente com os 
documentos referidos no subitem anterior. 

b) Caso não constem os índices contábeis no cadastro do CRC, a licitante deverá apresentar: 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, 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 há mais de três meses da data da apresentação da proposta. 

b.1) No caso da empresa estar enquadrada na obrigatoriedade de efetuar a Escrituração Contábil 
Digital, transmitida através do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverá 
apresentar além dos documentos/demonstrações já exigidas, apresentar também cópias 
reprográficas do Termo de Abertura e Termo de Encerramento (gerado pelo sistema público de 
escrituração digital – SPED), Recibo de entrega de Livro Digital (gerado pelo sistema SPED) e 
cópias do Balanço Patrimonial e das demonstrações contábeis extraídas do Livro Diário Eletrônico.  
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c) Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja 
pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a 
apresentação dos envelopes; 

d) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica;  

d.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 
comprovante da homologação/deferimento pela autoridade competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor. 

7.3.4 Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao domicílio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de certidão 
negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de tributos mobiliários, expedida no local do domicílio 
ou da sede da licitante;  

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão 
negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Certidão Negativa de Débitos Tributários, emitida pela Procuradoria Geral do 
Estado, expedida no local do domicílio ou da sede da licitante, ou declaração de isenção, ou de não 
incidência assinada por seu representante legal, sob as penas da lei; 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF Certificado de Regularidade do FGTS;  

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;  

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de CNDT Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (ou positiva com efeitos de 
negativa), de acordo com a Lei nº 12.440/2011;  

7.3.4.1 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 

7.3.4.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

7.3.4.3 Para as microempresas e empresas de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta 
Municipalidade, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

7.3.4.4 Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a não-regularização da 
documentação, no prazo previsto no subitem 7.3.4.3, implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos 
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licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos 
termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02. 

7.3.5 Os interessados deverão apresentar, ainda, para efeito de habilitação: 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 
cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 
27 de outubro de 1999 (Anexo VI); 

b) Declaração de que não possui em seus quadros, servidores ou funcionários da Prefeitura 
Municipal de Mairiporã/SP, inclusive na condição de sócio ou dirigente, conforme modelo constante 
do Anexo VII; 

c) Declaração de que se vencedor do Certame irá apresentar em até 05 (cinco) dias após a 
finalização da Etapa de Lances os seguintes documentos: 

c.1) Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária para as atividades com CNAE 3812-2/00 – 
Coleta de resíduos perigosos e CNAE 3822-0/00 para Tratamento e disposição de resíduos, 
conforme prevê a Portaria CVS nº 01/2021. Referidas licenças devem estar em nome da empresa 
licitante, no caso de subcontratação da Incineração a empresa licitante deverá apresentar 
documentos correspondente da empesa subcontratada. 

c.2) Licenças de Operação (LO), das unidades de tratamento de resíduos de serviços de saúde 
infectantes (A1, A4 e E) e (A2 e A3 quando devidamente licenciado) em nome da licitante e emitida 
por órgão estadual de meio ambiente. Deverá ser apresentado ao Departamento de Serviços 
Públicos, no ato da habilitação e a cada 6 (seis) meses, elaborado por instituição reconhecida, 
acreditada no INMETRO, os resultados dos exames atestando a eficiência do processo de 
tratamento, em especial o ciclo das autoclaves, em atenção ao determinado pela Norma Técnica 
CETESB E15.010 e SMA nº 100/2013, se instalado no Estado de São Paulo, ou equivalente do 
Estado em que estiver instalado. 

c.3) Licença de Operação (LO), da unidade de tratamento por incineração do: subgrupo A5 e Grupo 
B, bem como A2 e A3 (quando devidamente licenciado para este fim) em nome da licitante ou de 
sua subcontratada emitida por órgão estadual de meio ambiente. No caso da subcontratação deverá 
ser apresentada carta de anuência da empresa proprietária do incinerador concordando em receber 
os resíduos acima descritos e provenientes do município de Mairiporã/SP. A licença deve vir 
acompanhada dos laudos de eficiência do teste de EDR/PCOP conforme determina a Resolução 
CONAMA nº 316/2002, emitidos por laboratório devidamente acreditado segundo Resolução SMA 
100/2013 para empresas do Estado de São Paulo e, quando fora do Estado de São Paulo pela 
ABNT NBR ISSO/IEC 17.025:2005.  

c.4) Comprovar, por meio de Licenciamento Ambiental, de que possui Câmara Refrigerada para 
conservação dos grupos A2 e A3 e esta devidamente habilitada para executar as operações de 
fragmentação de zoonoses. 

c.5) Carta de anuência emitida por Aterro Sanitário ou Industrial acompanhada da respectiva licença 
de operação (LO) concordando em receber os resíduos resultantes do tratamento dos resíduos de 
serviço de saúde do município de Mairiporã, objeto deste edital.  

c.6) Alvará de Funcionamento emitido pela Prefeitura do município onde está instalada a empresa 
licitante, comprovando que a mesma esteja apta ao funcionamento da atividade objeto da licitação.  

c.7) Declaração formal que a empresa se incumbirá de providenciar o CADRI desde o 
armazenamento até o local de destinação final de resíduos de serviço de saúde. 
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c.8) Certificados de inspeção (CIV e CIPP) do INMETRO para o transporte de cargas perigosas dos 
veículos que serão utilizados para o transporte dos resíduos de serviço de saúde  

c.9) Relação explicita contendo nome, CPF e declaração formal de disponibilidade do pessoal 
técnico especializado, essencial à realização dos serviços relacionados no objeto, incluindo 
engenheiro civil, sanitarista, ambiental, que seja responsável pela empresa, supervisores, 
operadores de sistemas de esterilização, micro-ondas e incineração, motoristas e coletores.  

c.10) Relação dos veículos a serem utilizados nos serviços de coleta e transporte, relacionando 
marca, modelo, fabricante, capacidade, ano de fabricação, número de chassi e/ou placas do 
DETRAN. 

c.11) Certificado de Inspeção do (s) veículo (s) (CIV e CIPP) que será (ao) utilizado (s) nos serviços 
de coleta e transporte dos resíduos de serviços de saúde, emitido em favor da licitante pelo 
INMETRO. 

c.12) Cópia simples do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do PCMSO (programa de 
controle médico de saúde ocupacional).  

c.13) A designação de profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho de Classe, com 
apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, ou Certificado de Responsabilidade 
Técnica ou documento similar, quando couber, para exercer a função de Responsável pela 
elaboração e implantação do PGRSS. 

c.14) Comprovante da carteira de MOPP – Movimentação e Operação de Produtos Perigosos dos 
motoristas, tendo como prazo de validade de 05 (cinco) anos, devidamente Regulamentado, pelo 
artigo 145 da Lei nº. 9.503/97, Decreto nº 96.044/88, Resolução nº 168/04 do CONTRAN. Será 
aceita a apresentação da CNH dos motoristas relacionados que contenham a indicação do MOPP.  

c.15) Cadastro técnico federal de atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos 
ambientais emitido pelo IBAMA 

d) Para as microempresas e empresas de pequeno porte que declararam sua condição de 
enquadramento no credenciamento através da assinatura do Termo de Comprometimento, esta 
deverá comprovar sua condição de micro ou pequena empresa, mediante apresentação de um dos 
seguintes documentos: 

d-1) Se inscrito na Junta Comercial, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou 
equivalente, da sede do Microempreendedor Individual, da Microempresa ou da Empresa de 
Pequeno Porte, podendo o Pregoeiro diligenciar no próprio certame a verificação da veracidade 
da respectiva Certidão;  

d-2) Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento 
arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou 
equivalentes, da sede do Microempreendedor Individual, da Microempresa ou da Empresa de 
Pequeno Porte; 

d-3) No caso de microempreendedor individual, a comprovação de que tratam as alíneas ―a‖ e 
―b‖, poderão ser substituídas pelo Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – 
CCMEI, emitido pelo Portal do Empreendedor. 

7.4 Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original ou cópias autenticadas em cartório 
ou na própria Administração ou por autenticação eletrônica. 
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7.5 As certidões e/ou certificados apresentados devem estar com o seu prazo de validade em vigor. Se este 
prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 90 
(noventa) dias, a contar de sua expedição. 

7.6 Não serão aceitos ―protocolos de entrega‖ ou ―solicitação de documentos‖ em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

7.7 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 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; 

7.7.1 Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 
estabelecimentos, disposta no subitem 7.3; 

7.8 Os Documentos que já forem apresentados no credenciamento não precisam ser apresentados 
novamente no Envelope 02 Documentos de Habilitação. 

7.9 Se algum documento apresentar falta não sanável na sessão, acarretará a inabilitação da licitante; 

7.10 O(a) Pregoeira(a) ou a Equipe de apoio poderão a critério da Pregoeira realizar diligência efetuando 
consulta direta na Internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos 
obtidos por este meio eletrônico. 

VIII - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS 

8.1 Os envelopes das propostas e da documentação de habilitação deverão ser entregues até às 14:00 horas 
do dia 29/11/2022, data e horário de abertura e julgamento do certame, a ser realizado na sala de licitações 
da Prefeitura Municipal de Mairiporã, localizada à Alameda Tibiriçá, n° 374, Vila Nova, Mairiporã/SP. 

8.2 Em seguida, a Pregoeira indagará os licitantes se formalmente preenchem os requisitos da habilitação 
estabelecidos por este Edital, recebendo e registrando as declarações formais de que atendem a essa 
condição, nos termos do modelo constante do Anexo III deste Edital, documento este que obrigatoriamente 
deverá ser entregue a Pregoeira juntamente com o credenciamento, cujo modelo encontra-se no Anexo IV. 

8.3 O Pregoeiro procederá a abertura primeiramente dos Envelopes que contêm as Propostas de Preços, 
avaliando o cumprimento das condições exigidas no Edital. 

8.4 Os envelopes de documentação de habilitação permanecerão fechados, em poder da Pregoeira, e serão 
abertos após a aceitabilidade das propostas, apenas em relação ao ofertante da proposta de menor valor 
para cada item deste edital; 

8.5 Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais estabelecidos no edital, a Pregoeira 
dará início à etapa competitiva da licitação através de lances verbais e sucessivos, que poderão ser 
oferecidos pelos autores da proposta de valor mais baixo por item do edital e das ofertas com preços de até 
10% (dez por cento) superiores à primeira; 

8.6 Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas acima, poderão fazer lances verbais 
os autores das três melhores propostas por item do edital, quaisquer que tenham sido os preços indicados 
nas propostas escritas, aí incluída a de menor valor; 

8.6.1 Caso duas ou mais propostas fiquem empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de 
apresentação dos lances. 

IX – DOS LANCES VERBAIS 
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9.1 Iniciada a etapa de lances o uso de aparelhos celulares será restrito, salvo quando previamente 
autorizado pelo Pregoeiro. 

9.2 As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais, que 
deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e decrescentes, a partir da proposta 
comercial classificada de maior valor e os demais lances, em ordem decrescente de valor. 

9.2.1 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 
de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente 
de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

9.2.2 O intervalo mínimo de valor entre cada lance será de 1% (um por cento), incidindo sobre o preço 
unitário apresentado; 

9.2.3 Não haverá limite de rodadas para apresentação de lances; 

9.2.4 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 

9.3 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

9.4 Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 

9.5 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades 
legais e às sanções administrativas previstas neste Edital. 

9.6 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita e o valor 
estimado para a contratação. 

X – DO JULGAMENTO 

10.1 O critério de julgamento será exclusivamente o de TIPO MENOR PREÇO GLOBAL para o objeto 
licitado. 

10.2 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

10.2.1 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu 
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita, após a negociação 
com o pregoeiro com vistas à obtenção de melhor preço. 

10.2.2 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço. 

10.3 Constatada e registrada a oferta de menor preço, será identificada se a mesma é de autoria de 
Microempreendedor, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

10.3.1 Caso a oferta de menor preço valida seja de Microempreendedor, Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, será aberto o Envelope contendo os Documentos de Habilitação do licitante que a tiver 
formulado, para a confirmação de suas condições de habilitação. 

10.3.2 Caso a oferta de menor preço válida não seja de Microempreendedor, Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, o Pregoeiro verificará se alguma Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 
Porte encontra-se com o preço em até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço ofertado, para 
que a mesma tenha a oportunidade de dar um novo lance inferior ao melhor preço em até 05 (cinco) 
minutos, conforme os dispostos no § 2º do art. 44 e o § 3º do art. 45 da Lei Complementar 123/2006. 
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10.4 A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de valor mais baixo para cada item, 
analisados ainda, os preços unitários, compreenderá o exame: 

10.4.1 Da compatibilidade das características dos serviços ofertados com as especificações indicadas 
neste edital e seus anexos; 

10.4.2 Da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com os custos reais 
estimados para a execução do contrato e com as disponibilidades orçamentárias da Administração. 

10.5 Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas, as propostas: 

10.5.1 Que não contiverem todos os dados exigidos para o Envelope 01; 

10.5.2 Que não atenderem aos requisitos mínimos das especificações constantes deste edital e seus 
anexos; 

10.5.3 Que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexequíveis ou incompatíveis com os valores 
de mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a contratação. 

10.6 As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas a partir do valor mais baixo. 

10.7 Para efeito de classificação, serão considerados os preços finais, os resultantes de valores 
originariamente cotados e dos lances verbais oferecidos. 

10.8 O pregoeiro(a) indicará na ata da sessão os fundamentos da decisão sobre aceitabilidade ou 
inaceitabilidade de preços, bem como sobre a classificação ou desclassificação das propostas. 

10.9 Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope contendo os Documentos de 
Habilitação do licitante que a tiver formulado, para a confirmação de suas condições de habilitação, somente 
ao término de julgamento de todos os itens licitados. 

10.9.1 Caso a licitante declarada vencedora seja uma Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, a 
mesma terá 05 (cinco) dias úteis, prorrogados por igual período a critério da administração, para 
regularizar pendências fiscais e trabalhista, caso esta apresente alguma restrição, conforme o disposto 
nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123/2006. 

10.9.1.1 Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se beneficiar no disposto no 
subitem 10.9.1 não o fizer dentro do prazo estipulado no mesmo subitem, será convocada a 
segunda licitante melhor classificada para a verificação de suas condições de habilitação, e assim 
sucessivamente até que aconteça a habilitação de uma das licitantes. 

10.10 Constatado o atendimento pleno as exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

10.11 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências editalícias, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação 
da Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda as exigências editalícias, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto 
do certame. 

10.12 Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, o Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido um 
melhor preço. 

10.13 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e 
as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos 
licitantes presentes. 
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10.14 Encerrado julgamento e nenhum licitante tendo manifestado imediata e motivada intenção de recorrer, 
o processo será instruído com a respectiva adjudicação pelo Pregoeiro(a) e homologação pela Autoridade 
Competente. 

XI - DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

12.1 Não se aplica a este Edital. 

XII – DOS RECURSOS  

12.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de razões de 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para a apresentação de contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

12.2 A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante de recorrer importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da Licitação ao vencedor. 

12.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

12.4 Decididos os recursos, a autoridade superior fará a adjudicação do objeto da licitação à Licitante 
vencedora. 

12.5 Os autos do procedimento permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, no Setor de 
Compras e Licitações, sito na sede da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, sito à Alameda Tibiriçá, 374, Vila 
Nova, Mairiporã/SP. 

12.6 Decididos os recursos ou transcorridos os prazos para a sua interposição relativamente ao Pregão, o 
Pregoeiro disponibilizará aos Licitantes, julgados desclassificados no certame, os Envelopes contendo os 
Documentos de Habilitação inviolados para retiradas por 30 (trinta) dias, sendo que após serão destruídos, 
podendo, todavia, retê-los até o encerramento da Licitação. 

XIII - DO RESULTADO DO JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 O resultado da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada pelo Pregoeiro(a) e pelos 
licitantes, na qual deverão ser registrados os valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais 
oferecidos, com os nomes dos respectivos ofertantes, as justificativas das eventuais declarações de 
aceitabilidade / inaceitabilidade e classificação de propostas, bem como de habilitação / inabilitação 
proclamadas, bem assim quaisquer outras ocorrências da sessão. 

13.2 Assinada a ata da sessão pública, o Pregoeiro(a) encaminhará o processo da licitação à autoridade 
competente para homologação. 

13.3 O despacho de homologação será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, para 
conhecimento geral. 

XIV - DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO E PENALIDADES 

14.1 Homologado o resultado da licitação, a vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis a contar do 
recebimento da comunicação específica, para assinar o contrato ou documento equivalente, no qual 
constarão as condições da execução dos serviços, do pagamento dos preços, as obrigações da contratada e 
as penalidades a que estará sujeita para eventual inobservância das condições ajustadas. 

14.1.1 Para a assinatura do Termo de Contrato, a Adjudicatária deverá apresentar as seguintes 
informações e dados do responsável pela Assinatura de Contrato, conforme Anexo LC-01 da 
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Resolução nº 03/2017 do TCE SP: Nome completo, Cargo, CPF, RG, Data de Nascimento, Endereço 
Residencial Completo, E-mail institucional, E-mail pessoal e Telefone. 

14.2 Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de lance oferecido na sessão pública do 
pregão, o licitante adjudicatário deverá apresentar, no prazo fixado para assinatura do Contrato, nova planilha 
de preços, com os valores correspondentes à adjudicação, a qual substituirá a primitiva, como parte 
integrante do Contrato. 

14.3 A adjudicatária executará os serviços com observância rigorosa das condições deste Edital e de sua 
proposta. 

14.4 A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato no prazo fixado na convocação específica caracterizará 
inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, sujeitando-a às penalidades previstas neste Edital 
e na legislação vigente. 

14.4.1 Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao Pregoeiro(a), que convocará os licitantes e, 
em sessão pública, procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus 
ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao Edital, 
sendo o seu autor declarado vencedor e convocado para assinar o Contrato. 

14.5 O licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato, ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, estará sujeito às seguintes 
penalidades: 

14.5.1 Advertência; 

14.5.2 Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Mairiporã/SP, pelo prazo de até 02 (dois) anos; e 

14.5.3 Multa equivalente a até 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação; 

14.6 As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e 
a ampla defesa. 

XV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

15.1 As despesas decorrentes da presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias constantes dos autos do processo. 

XVI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1 Após o recebimento dos serviços, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal devidamente 
certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente 
liquidada, observando-se ainda o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital. 

16.2 Pela prestação dos serviços, a Prefeitura efetuará o pagamento ao Fornecedor em até 25 (vinte e cinco) 
dias corridos após o aceite da nota fiscal. 

XVII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

17.1 Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo as 
demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93. 

17.1.1 Multa de mora de até 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega do 
objeto deste contrato, até o 10º (décimo) dia de atraso sobre o valor do objeto não executado; 
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17.1.2 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto pela inexecução parcial ou total, 
quando o atraso for superior a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho 
ou documento correspondente; 

17.1.3 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da adjudicatária, 
desistir do mesmo ou causar sua rescisão, ou ainda quando a contratada ceder o contrato, no todo ou 
em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras 
sanções contratuais; 

17.1.4 Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de 
Mairiporã/SP, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, e se for o caso, 
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Mairiporã/SP pelo prazo de 05 
(cinco) anos, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

17.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública 
enquanto pendurarem 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 o contrato 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no subitem anterior; 

17.1.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo. 

17.1.7 Caso seja constatado que o serviço que foi executado pela contratada não apresente as 
condições exigidas no termo de referência, caberá a substituição do mesmo e aplicação de multa 
prevista no subitem 17.1.1. 

17.1.8 Multa de 5% sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações 
decorrentes do ajuste que não estejam previstos nos subitens acima. 

17.1.9 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

17.1.10 Garantido o contraditório e a ampla defesa, e decorrido o prazo para interposição de eventual 
recurso, o prazo para pagamento de multa será de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimação da 
empresa. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se 
ao processo judicial de execução, podendo também ser retidos de eventuais créditos da Contratada. 

17.1.11 As penalidades previstas nesta clausula tem caráter de sanção administrativa, 
consequentemente a sua aplicação não exime a contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha 
a acarretar ao Município. 

XVIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

18.1 Este Edital deverá ser lido e interpretado na integra, e após apresentação da documentação e da 
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

18.2 A Prefeitura Municipal de Mairiporã, responsável pelo Pregão, reserva-se o direito de: 

18.2.1 Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no seu 
processamento; 

18.2.2 Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma 
de legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas; 
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18.2.3 Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data; 

18.2.4 Suspender a sessão pública. 

18.3 O Pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior poderão, em qualquer fase da licitação, promover as diligências 
que considerarem necessárias para esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório. 

18.4 O Pregoeiro, por interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais e erros 
meramente materiais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 
vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

18.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de início e inclui-se o do vencimento, 
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura Municipal de 
Mairiporã/SP 

18.6 Em atendimento ao protocolo ICMS 42 de 03/07/2009, cláusula segunda, inciso I, será obrigatória a 
emissão de Nota Fiscal Eletrônica modelo 55, em substituição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, 
independentemente da atividade econômica exercida, à exceção dos desobrigados. 

18.7 O Edital e seus anexos estarão à disposição a partir do dia 18 de Novembro de 2022, na Coordenadoria 
de Compras, Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, localizada à Alameda Tibiriçá, nº 
374, Mairiporã/SP, no horário das 08h00 às 16h00, ou através do site da Prefeitura, no endereço eletrônico 
www.mairipora.sp.gov.br. 

18.8 Aos casos omissos aplicam-se às disposições constantes das Leis 10.520/02 e 8.666/93, Lei 
Complementar 123/06 e nos Decretos Municipais 5.504/2009, 8.225/2017 e 8.303/2017. 

 

MAIRIPORÃ/SP, 14 DE MARÇO DE 2023. 

 

 

_____________________________________ 

RAFAEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA 

Autoridade Competente  

http://www.mairipora.sp.gov.br/
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ANEXO I - RELAÇÃO DE ITENS E TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 

PROCESSO Nº 6.890/2022 

 
1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final de resíduos sólidos de saúde dos grupos A, B e E, de acordo com a Resolução 
ANVISA RDC 222, Conama 358/2005 e Conama 316/2002, para atender os pontos de coleta de resíduos de 
serviços de saúde do município de Mairiporã, com especificações mínimas detalhadas dos serviços, objeto 
deste termo de referência. 
 
2. JUSTIFICATIVA: Com a edição da Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu e estabeleceu as 
diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, restou a exigência a todos os geradores de resíduos que, 
por meio de planos de gerenciamento, realizassem o tratamento e destinação final dos resíduos de forma a 
minimizar possíveis impactos ambientais. 
Embora a referida lei trate de todos os tipos de resíduos sólidos, tal instrumento normativo trouxe norma 
específica no que tange aos resíduos perigosos, nos quais se incluem os Resíduos dos Serviços de Saúde - 
RSS, determinando aos geradores de tais resíduos a adotarem medidas destinadas a reduzir o volume e a 
periculosidade dos resíduos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento (art. 39, 
§2º, III da Lei Federal nº 12.305/2012). Lei Estadual 12.300/2006, institui a política estadual de resíduos 
sólidos. 
 
Em razão do potencial patogênico os resíduos de serviços de saúde, mereceram a edição de normas 
específicas quanto ao seu manejo, da produção ao destino final, por parte do Ministério da Saúde/ANVISA – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da Resolução RDC nº 222 ANVISA, de 28 de março de 
2018, (Dispõe sobre o regulamento as Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e 
dá outras providências) e a Resolução nº 358 de 29 de abril de 2005 do CONAMA (Dispõe sobre o 
tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e informa outras providências.). As 
resoluções do CONAMA nº 358/05 e da ANVISA RDC nº 222/2018, que dispõem sobre o tratamento e 
disposição final dos resíduos de saúde e CONAMA Nº 3416/2002, que dispõe sobre procedimentos e critérios 
para funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos, assim como a Lei 12.305/10 que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecem ao gerador de resíduos de serviços de saúde, sendo 
pessoa física ou jurídica, a responsabilidade pelo seu gerenciamento desde a geração até a disposição final, 
podendo para sua efetiva realização, contratar empresa especializada no ramo para a destinação final. 
Atualmente, a cidade de Mairiporã, vem implementando a política nacional dos resíduos sólidos, e no que 
tange aos Resíduos dos Serviços de Saúde atualmente já é procedida à coleta, tratamento e destinação final 
de tais resíduos, através de contrato entre município e empresa especializada. Diante desta perspectiva e 
com o objetivo de obedecer às normas dispostas na Lei nº 12.305/10, cabe ao Município, enquanto gestor 
gerenciar os resíduos de serviços de saúde, proceder à coleta, transporte, tratamento e destinação final de 
tais resíduos, conforme preceitua o art. 39, §2º, III da referida lei. 
 
3. DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS: 
 
GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior 
virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção.  
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a) A1 
1. Culturas e estoques de micro-organismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os 
hemoderivados; descarte de vacinas de micro-organismos vivos ou atenuados; meios de cultura e 
instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de 
manipulação genética; 
 
2. Resíduos resultantes da atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos ou animais, com 
suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância 
epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne 
epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido; 
 
3. Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má 
conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta; 
 
4. Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais 
resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; 
 
b) A2  
1. Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos 
de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais 
suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de 
disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anátomopatológico ou confirmação diagnóstica;  
 
c) A3  
1. Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor 
que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não 
tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelos pacientes ou seus familiares; 
 
d) A4  
1. Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; 
 
2. Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar 
e de pesquisa, entre outros similares;  
3. Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de 
pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem 
apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença 
emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 
desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons.  
 
4. Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia 
plástica que gere este tipo de resíduo;  
 
5. Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue ou 
líquidos corpóreos na forma livre; 
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6. Peças anatômicas (órgãos e tecidos), incluindo a placenta, e outros resíduos provenientes de 
procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomopatológicos ou de confirmação diagnóstica; 
 
7. Cadáveres, carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não 
submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos. 
 
8. Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 
 
e) A5  
1. Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos de alta infectividade para príons, de casos suspeitos ou confirmados, 
bem como quaisquer materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeitos ou 
confirmados, e que tiveram contato com órgãos, tecidos e fluidos de alta infectividade para príons. 
2. Tecidos de alta infectividade para príons são aqueles assim definidos em documentos oficiais pelos órgãos 
sanitários competentes. 
Referência: World Health Organization, 2010. WHO Tables on Tissue Infectivity Dristribution in Transmissible 
Spongiform Encephalopathies. 
 
GRUPO B:  
1.Resíduos contendo produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde pública ou ao meio 
ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e quantidade. 
 
- Produtos farmacêuticos 
- Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para 
laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. 
- Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores).  
- Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas.  
- Demais produtos considerados perigosos: tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos 
 
Ressalva quanto ao Grupo B proveniente dos estabelecimentos de saúde do Município de Mairiporã – Nestes 
poderão estar inclusas as substâncias dos Anexos D ou E da Norma NBR nº 10.004/2004, incluindo formol, 
aldeído U182 123-63-7, piridina U196 110-86-1, sacarina e sais U202 81-07-2, dentre várias outras 
substâncias no Grupo B, devendo o PCOP do teste de EDR ser adequado à tipologia destes resíduos, objeto 
do edital. 
Será utilizado como referência o parecer da ABRELPE (https://abrelpe.org.br/wp-
content/uploads/2021/04/RELATORIO_MEDICAMENTOS-FINAL.pdf) 
 
GRUPO E: 
Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de 
vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; 
micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, 
tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

PLANILHA ESTIMATIVA QUANTIDADES ANUAIS. 

 

ITEM UNID QTD. DESCRIÇÃO 

https://abrelpe.org.br/wp-content/uploads/2021/04/RELATORIO_MEDICAMENTOS-FINAL.pdf
https://abrelpe.org.br/wp-content/uploads/2021/04/RELATORIO_MEDICAMENTOS-FINAL.pdf
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01 KG 77.000 Resíduos dos grupos A e E 

02 KG 1.100 Resíduos do grupo B 

 

LOCAIS DE COLETA  

Relação de setores da coleta de resíduos de serviços de saúde – 2022 

Todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal, inclusive 
os serviços de assistência domiciliar; laboratórios analíticos de produtos para saúde; indústria farmacêutica; 
necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e 
somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação; 
estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de 
produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; 
unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de piercing e tatuagem, salões de 
beleza e estética, e demais congêneres.  

 
a) SETOR 1 – REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO 

QUANTIDADE DE PONTOS DE COLETA: 73 (SETENTA E SEIS) COM DISTÂNCIA MÉDIA AO CENTRO 
DO MUNICÍPIO DE 10 KM 
 

b) SETOR 2 – REGIÃO DA SERRA DA CANTAREIRA 

QUANTIDADE DE PONTOS DE COLETA: 04 (QUATRO) COM DISTÂNCIA MÉDIA AO CENTRO DO 
MUNICÍPIO DE 20 KM 
 

c) SETOR 3 – REGIÃO DA TERRA PRETA  
 
QUANTIDADE DE PONTOS DE COLETA: 12 (TREZE) COM DISTÂNCIA MÉDIA AO CENTRO DO 
MUNICÍPIO DE 8 KM. 
RELAÇÃO DE PONTOS DE COLETA 

PONTO DE COLETA ENDEREÇO N° BAIRRO ÁREA  

SETOR 1 - REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO – 73 PONTOS 

HOSP E MATERNIDADE  RUA IPIRANGA 280 CENTRO CENTRO 

DENTISTA – SINDICATO . 
ALAMEDA 
TIBIRICA 

496 CENTRO CENTRO 

ODONTO BEM 
AV TABELIAO 
PASSARELA 

200 CENTRO CENTRO 

SARNI E FERREIRA 
AV TABELIAO 
PASSARELA 

197 CENTRO CENTRO 

FERNANDA LESSA 
AV TABELIAO 
PASSARELA 

153 CENTRO CENTRO 

RICARDO MORENO DONEGAR 
AV TABELIAO 
PASSARELA 

476 CENTRO CENTRO 

RICARDO WATANAB 
AV TABELIAO 
PASSARELA 

476 CENTRO CENTRO 
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REGIANE DE LUCA 
AV TABELIAO 
PASSARELA 

476 CENTRO CENTRO 

DROGARIA MARIUZA 
AV TABELIAO 
PASSARELA 

589 CENTRO CENTRO 

ODONTO MABI 
AV TABELIAO 
PASSARELA 

0 CENTRO CENTRO 

DANIELA LA PERA 
AV TABELIAO 
PASSARELLA 

476 CENTRO CENTRO 

ASSISTENCIA MAIRIPORA 
AV TABELIÃO 
PASSARELLA 

419 CENTRO CENTRO 

BIFARMA DROGARIA 
AV TABELIÃO 
PASSARELLA 

360 CENTRO CENTRO 

JOAO ROGERIO 
RUA ZINHO 
MARQUES 

83 CENTRO CENTRO 

LUIZA LESSA 
RUA NICOLAU A 
BRILHA 

811 CENTRO CENTRO 

CLINICA MAIRIPORA 
RUA CORONEL 
FAGUNDES 

26 CENTRO CENTRO 

DR JOSE DANIEL 
RUA CORONEL 
FAGUNDES 

94 CENTRO CENTRO 

CLAUDIANE NAZ 
RUA CORONEL 
FAGUNDES 

87 CENTRO CENTRO 

DROGARIA MAR 
RUA CORONEL 
FAGUNDES 

108 CENTRO CENTRO 

BIFARMA DROGARIA  
RUA CORONEL 
FAGUNDES 

160 CENTRO CENTRO 

NUBIA MORAIS 

TRAVESSA 
MARIA 
ANTONIETA 
CIRILO SPADA 

11 CENTRO CENTRO 

MARCIA C PEREIRA 
RUA CORONEL 
FAGUNDES 

230 CENTRO CENTRO 

SOL DROGARIA 
RUA MOTOMO 
MAEMA 

8 CENTRO CENTRO 

FARMA 100 RUA IPIRANGA 265 CENTRO CENTRO 

ELAINE SIGNORELI 
RUA LAUDEMIRO 
RAMOS 

125 CENTRO CENTRO 

SILVANA PAPALEO 
ALAMEDA 
TIBIRICA 

0 CENTRO CENTRO 

AUREO ORLANDO 
ALAMEDA 
TIBIRICA 

611 CENTRO CENTRO 

ESTELA WEINGRILL 
RUA DOMINGOS 
ORTIZ 

284 CENTRO CENTRO 

PANTAS VET 
RUA CARDOSO 
CESAR 

118 CENTRO CENTRO 

MARIA AUXILIADORA RUA IPIRANGA 54 CENTRO CENTRO 

HCV VETERINARIA RUA ZINHO 240 CENTRO CENTRO 
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MARQUES 

DROGARIA SAO PAULO - 
MAIRIPORA 784 

AV TABELIAO 
PASSARELA 

331 CENTRO CENTRO 

THAIS HELENA ALVES DOS 
SANTOS 

RUA ZINHO 
MARQUES 

70 CENTRO CENTRO 

DROGARIA SAO PAULO S A 
AV TABELIAO 
PASSARELA 

331 CENTRO CENTRO 

ODONTO DESIGN 
RUA RAIMUNDO 
JOSE CERVENKA 

11 CENTRO CENTRO 

CENTRAL ODONTO 
RUA CORONEL 
OTAVIO 
AZEVEDO 

133 CENTRO CENTRO 

CAPS AD RUA IPIRANGA 399 CENTRO CENTRO 

ALTI ODONTOLOGIA 
ALAMEDA 
TIBIRICA 

584 CENTRO CENTRO 

FLAVIA RODRIGUES NEVES 
PARAÇA IRACI 
ROLIM 

08 JARDIM OLIVEIRA  CENTRO 

USF CAPIM BRANCO 
ESTRADA 
MUNICIPAL 
CAPIM BRANCO 

0 CAPIM BRANCO CENTRO 

USF TAPERA GRANDE 
ESTRADA 
TAPERA GRANDE 

0 TAPERA GRANDE CENTRO 

USF GUAVIRUTUVA 
ESTRADA 
MUNICIPAL JOSE 
GONS 

0 GUAVIRUTURA CENTRO 

USF MARMELO 
ESTRADA 
MUNICIPAL 
MARMELO 

0 MARMELO CENTRO 

PSF RIO ACIMA 
ESTRADA SANTO 
ANTÔNIO, 60 

0 JD. SANDRA CENTRO 

USF CAPOAVINHA RUA TAHIRA EKI 1300 CAPOAVINHA CENTRO 

PSF PIRUCAIA 
ESTRADA 
TAPERA GRANDE 

0 KM 13 PIRUCAIA CENTRO 

VIGILÃNCIA 
EPIDEMIOLÓGIA/ZOONOSES 

RUA 1° DE MAIO S/N. JARDIM ODORICO CENTRO 

USF PINHEIRAL 
RUA lAURINDO 
FELIX DA SILVA 

117 PINHEIRAL CENTRO 

USF FERNAO DIAS 
RUA ALZIRA 
FERREIRA 
CAMPOS 

480 PINHEIRAL CENTRO 

CASA DA MULHER 
RUA CAPITÃO 
CANDIDO 
GALRÃO 

      
174 

CENTRO CENTRO 

ANIMALIA 
RUA LAURA 
BARBOSA DO 
NASCIMENTO 

105 CENTRO CENTRO 



 

Página 25 de 50 
Alameda Tibiriçá, n° 374, Vila Nova, Mairiporã/SP - CEP: 07.600-000 - Fone: (11) 4419-8019 - E-mail: licitacao@mairipora.sp.gov.br 

POLI CLINICA MAIRIPORA 
RUA VEREADOR 
CARLOS N DOS 
SANTOS 

2 CENTRO CENTRO 

ODONTO HIRATA 
RUA CAP 
CANDIDO 
GALRAO 

1004 CENTRO CENTRO 

MARIA HELENIRA M 
RUA CAP 
CANDIDO 
GALRAO 

3117 CENTRO CENTRO 

CENTRAL MEDICAMENTOS 
RUA ALZIRA 
FERREIRA 
CAMPOS 

480 
JARDIM FERNAO 

DIAS 
CENTRO 

CENTRAL ODONTO 
RUA CORONEL 
OTAVIO 
AZEVEDO 

135 CENTRO CENTRO 

UBS MAIRIPORA (POLICLÍNICA) 
RUA VEREADOR 
CARLOS NUNES 
DOS SANTOS 

2 CENTRO CENTRO 

DRA SOFIA TAKED RUA IPIRANGA 767 CENTRO CENTRO 

ANALITICA EXAME RUA BRASIL 42 CENTRO CENTRO 

LUIZ ANTONIO R 
RUA 15 DE 
NOVEMBRO 

115 CENTRO CENTRO 

HCV VETERINARIA 
RUA ZINHO 
MARQUES 

240 CENTRO CENTRO 

USF CACEIA 
RUA JOÃO 
ANTÔNIO DA 
SILVA 

S/N. CACEIA CENTRO 

JEREMIAS LARANJEIRAS RUA PAPOULA 395 
JD. MARIA 
ANTONINA 

CENTRO 

CINTIA APARECIDA S. - 
CLIN.VETERINARIO ME 

RUA PROJETADA 
OITO 

110 CENTRO CENTRO 

ALMOXARIFADO DE PROD 
HOSPITALARES 

RUA AVELINO 
OLIVEIRA 
NASCIMENTO 

74 CENTRO CENTRO 

MAGALI PARDO 
RUA OLAVO 
BILAC 

288 CENTRO CENTRO 

CTA MAIRIPORA 
RUA CORONEL 
OTAVIO 
AZEVEDO 

131 CENTRO CENTRO 

PSF VL MACHADO 
RUA ANTONIO 
BUENO MORAES 

23 VILA MACHADO CENTRO 

CLINICA VET 
ESTRADA RIO 
ACIMA KM 05 

  RIO ACIMA CENTRO 

ODONTO HIRATA 
RUA CAPITAO 
CANDIDO 
GALRAO 

1004 CENTRO CENTRO 

EXTRATUS FARMACIA DE PRAÇA BENTO 06 CENTRO CENTRO 
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MANIPULAÇÃO OLIVEIRA 
NASCIMENTO 

CLINICA FERNÃO DIAS 
RUA ALZIRA 
FERREIRA 
CAMPOS 

28 
JARDIM FERNÃO 

DIAS 
CENTRO 

SETOR 2 - REGIÃO SERRA DA CANTAREIRA - 04 PONTOS 

DRA. THAMYRES OLIVEIRA 
SANTOS 

Av. JOSÉ 
GIANESELLA 

500 PQ IMPERIAL 
SERRA DA 

CANTAREIRA 

CLIVESC - CLINICA VET 
ALAMEDA MATO 
GROSSO 

433 
BOSQUE DA 
INSPIRAÇÃO 

SERRA DA 
CANTAREIRA 

DENTISTA - DR. OCTAVIO BB 
PARRA 

ALAMEDA 
JEQUITIBAS 

145 PQ PETROPOLIS 
SERRA DA 

CANTAREIRA 

FILOMENA - UBS – VELHAO 
ESTRADA SANTA 
INES 

3000 CACHOEIRINHA 
SERRA DA 

CANTAREIRA 

SETOR 3 - REGIÃO TERRA PRETA- 12 PONTOS 

UBS TERRA PRETA 
RUA JOSE LUIZ 
CLAUDINO  

139 TERRA PRETA TERRA PRETA 

USF SOL NASCENTE  
ESTRADA ARAO 
SAHAD 

40 JD. GIBEON TERRA PRETA 

UNIDADE DE SAÚDE JD. 
PEREIRA  

RUA FRANCISCO 
MIRANDA DE 
MELLO 

100 JD. PEREIRA  TERRA PRETA 

JOAO LOIOLA AV PIETRO PETRI 795 TERRA PRETA TERRA PRETA 

DROGARIA AV PETRI 
AV PRESIDENTE 
TANCREDO 
NEVES 

767 TERRA PRETA TERRA PRETA 

ANALY VICENTINI 
AV PRESIDENTE 
TANCREDO 
NEVES 

0 TERRA PRETA TERRA PRETA 

TAKATA ODONTO 
AV PRESIDENTE 
TANCREDO 
NEVES 

616 TERRA PRETA TERRA PRETA 

LUCIANA RIPA 
AV PRESIDENTE 
TANCREDO 
NEVES 

605 TERRA PRETA TERRA PRETA 

VG PET AGRO PET 
AV PRESIDENTE 
TANCREDO 
NEVES 

558 TERRA PRETA TERRA PRETA 

CINTHIA B FARIA 
RUA JOAO 
PEDRO MIZIARA 

12 TERRA PRETA TERRA PRETA 

DROGARIA PURGATO 
AV PRESIDENTE 
TANCREDO 
NEVES 

745 TERRA PRETA TERRA PRETA 

DRA GISELE TAKATA 
AV. PIETRO 
PETRI 

616 TERRA PRETA TERRA PRETA 
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No decorrer da vigência contratual os endereços de coleta poderão sofrer alteração, acréscimo ou 
decréscimo, sempre dentro dos limites do Município de Mairiporã, sem qualquer ônus à Contratante. 
  
4. CARACTERISTICAS DOS SERVIÇOS:  
O gerenciamento dos resíduos de saúde compreende os serviços de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos de serviços de saúde gerados no município de Mairiporã. 
Os serviços serão realizados, de segunda-feira a sexta-feira, 03 (três) vezes por semana em 
estabelecimentos de grandes geradores e pelo menos 01 (uma) vez por semana nos estabelecimentos 
de pequenos geradores, com a coleta e remoção dos RSS do abrigo de armazenamento externo de cada 
gerador, transporte até a unidade de tratamento da empresa contratada, tratamento por esterilização a vapor 
sob pressão e alta temperatura dos resíduos dos Grupos A (Infectantes) e E (perfurocortantes), tratamento 
licenciado para resíduos do subgrupo A2 e incineração dos resíduos dos Grupos B (químicos), A3 e A5 e a 
destinação correta dos resíduos tratados e das cinzas resultantes do processo de incineração por meio da 
implantação e operação de um sistema integrado de gestão de resíduos nos estabelecimentos geradores de 
RSS do município de Mairiporã, e gerenciamento e destinação final ambientalmente correta dos resíduos, 
através de contratação de serviços de terceiros. 
 
A escolha do modelo de gestão de resíduos encontra-se fundamentada nas legislações em vigor no âmbito 
Federal, Estadual e Municipal bem como na Política Nacional dos Resíduos Sólidos instituída pela Lei nº 
12.305/2010 e determinações de que trata a RESOLUÇÃO CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, (Dispõe 
sobre o tratamento e disposição final dos resíduos de saúde e dá outras providências), RDC nº 222/2018, 
(Dispõe sobre o regulamento técnico para o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde), 
Resolução CONAMA 316/2002, (Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas 
de tratamento térmico), , entre outras da legislação referencial. 
 
Todas as condições técnicas e econômicas tomadas em todas as etapas do manejo de resíduos sólidos, 
como o acondicionamento, armazenagem, coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final, 
deverão estar de acordo com a classificação dos mesmos. Após a devida classificação devem-se tomar as 
medidas especiais de proteção necessárias em todas as etapas, inclusive para que se avalie o aspecto 
econômico envolvido. 
 
4.1 DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS TRATADOS: Os resíduos dos grupos A (A1 e A4, infectantes), A2 
(carcaças de animais), A3 (peças anatômicas) e E (perfurocortantes) previamente tratados podem ser 
depositados em Aterro Sanitário devidamente licenciado pelos órgãos competentes, conforme documentação 
comprobatória a ser apresentada pela CONTRATADA. Quanto aos resíduos dos grupos B (químicos) e A5, 
em razão da possibilidade de contaminações ambientais pelos componentes químicos presentes nas cinzas 
dos RSS tratados por incineração, deverão ser dispostos em aterros industriais classe 01, devidamente 
licenciados pelos órgãos competentes, conforme documentação comprobatória a ser apresentada pela 
CONTRATADA, sem custo adicional para a CONTRATANTE. 
 
4.2 ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS NOS PONTOS GERADORES: Consiste no ato de embalar os 
resíduos segregados, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e 
ruptura. A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de 
cada tipo de resíduo, sendo identificado através da simbologia, da cor do saco do lixo e do recipiente 
estabelecidos pelas NBR’s nº 7500, nº 9191 e nº 13.853. 
 
A classificação dos resíduos dos serviços de saúde é a estabelecida no Anexo I da Resolução CONAMA nº 
358/2005 e Resolução RDC n º 222/2018 da ANVISA. 
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Caso o estabelecimento não faça o acondicionamento dos resíduos de serviços de saúde de acordo com o 
estabelecido nas Instruções Normativas, não será realizada a coleta dos resíduos gerados. A CONTRATADA 
deverá comunicar o ocorrido a CONTRATANTE. 
 
A coleta e transporte dos recipientes ou resíduos ensacados deverão ser executados com o cuidado 
necessário para não danificá-los, evitando, assim, o derramamento em via pública. 
 
O recipiente vazio se for o caso, deverá ser recolocado em seu local de origem.  
 
Os veículos deverão estar equipados com dispositivos especiais e serem carregados de maneira a não 
transbordarem os resíduos, chorume e líquidos na via pública. 
 
Eventuais vazamentos deverão ser removidos imediatamente ―in loco‖ pela CONTRATADA, sem que com 
isso, acarrete nenhum tipo de ônus à CONTRATANTE. Qualquer eventual dano ambiental será de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA.  
 
4.3 COLETA: Os resíduos devem ser coletados, (coleta ponto a ponto) pela empresa CONTRATADA nos 
estabelecimentos geradores de atendimento à saúde relacionado. A empresa vencedora deverá apresentar 
o Plano de Trabalho para ser validado pela Contratante antes do início dos serviços. 
 
4.3.1 A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de acordo com 
as normas NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT. 
 
4.3.2 Os Veículos deverão ser munidos de ferramental de apoio como: pá, vassourão e produtos químicos 
descontaminantes para desinfecção de microorganismos nocivos e agressores à saúde humana (bactericidas 
e outros); 
 
4.3.3 Os veículos devem possuir CIV – Certificado de Inspeção Veicular e o CIPP – Certificado de Inspeção 
de Produtos Perigosos emitidos pelo INMETRO para transporte e coleta de resíduos perigosos classe I, de 
acordo com as exigências das normas vigentes. 
 
4.3.4 Os veículos que efetuam a coleta e o transporte não poderão ter mais do que 05(cinco) anos de 
fabricação e deverão oferecer as condições de segurança necessárias para evitar danos nos recipientes que 
acondicionam os resíduos, a fim de impedir acidentes, devido ao atrito ou derramamento de seus conteúdos, 
sabendo que estes resíduos sólidos e líquidos são portadores de agentes contaminantes biológicos e/ou 
químicos. 
 
4.3.5 Os veículos devem ser na cor branca, com a indicação plotada com símbolos e dizeres nas três faces 
(laterais e traseira) ―RESÍDUOS INFECTANTES‖ e ―LIXO HOSPITALAR‖, e ainda, o nome da empresa, além 
das placas regulamentares. 
Os compartimentos de carga deverão ser estanque, isolados da cabine do condutor, e providos de carroceria 
revestida internamente com material de superfície lisa, de cantos arredondados, impermeável e lavável. 
 
4.3.6 Os veículos deverão ser dotados de balança móvel com comprovada capacidade para pesagem dos 
resíduos a serem coletados nos diversos pontos geradores, para que o peso do material recolhido seja 
aferido no momento do recolhimento e à vista do responsável pelo estabelecimento. 
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4.3.7 A Prefeitura de Mairiporã, através da Secretaria de Obras realizará a conferência dos controles para que 
seja efetuado o pagamento à CONTRATADA. O pagamento será efetuado multiplicando-se a quantidade 
mensal de resíduos pelo valor unitário por quilo para a empresa CONTRATADA. 
 
4.3.8 O prazo de vigência do contrato deverá ser pelo período de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado 
de acordo com o artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja interesse entre as partes até o limite 
máximo previsto em lei. 
 
5. DO PESSOAL: Competirá à CONTRATADA a admissão de motoristas, ajudantes e demais operários 
necessários ao desempenho do serviço empreitado, correndo por sua conta, os encargos sociais, seguros, 
uniformes, equipamentos de segurança do trabalho e/ou refeitórios e demais exigências das leis trabalhistas; 
 
5.1 Os motoristas e ajudantes gerais (coletores) deverão apresentar-se uniformizados. Os ajudantes deverão 
usar luvas durante a coleta, observadas as especificações dos EPI’s exigidos pelas legislações vigentes. 
 
6. A CONTRATADA: A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
úteis após a assinatura do contrato, a relação de funcionários que irão atuar na prestação dos serviços com a 
comprovação de capacitação e treinamento dos mesmos de acordo com a RDC 222/2018 em seu Capitulo VII 
– Segurança Ocupacional e da Resolução Nº 316 de 29 de outubro de 2002. 
 
6.1 Caso ocorra durante a vigência do contrato alteração do quadro de funcionários deverá informar a 
CONTRATANTE a relação dos novos funcionários e a comprovação da capacitação dos mesmos. 
 
6.2 Desde o início do serviço, dotar todo o seu pessoal da área operacional e de apoio, de crachá de 
identificação contendo nome, matrícula e função. 
 
6.3 Disponibilizar de mão de obra própria para as operações de carga, devidamente equipada com os 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s necessários de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária RDC ANVISA nº 222/2018 306/2004; Normas Brasileiras: NR nº 4 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT); Normas 
Brasileiras NR nº5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); Normas Brasileiras NR nº6 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e NR nº 7 Exames Médicos. 
 
6.4 Manter programa de capacitação e educação continuada para todo o pessoal envolvido com a coleta 
contemplando os seguintes itens: classificação dos resíduos e potenciais de riscos dos mesmos, 
conhecimento da legislação ambiental e de vigilância sanitária relativos aos resíduos, conhecimento das 
tarefas e responsabilidades, conhecimento sobre os veículos de coleta, orientações quanto ao uso de 
equipamentos de proteção individual (EPI’s) e equipamentos de proteção coletiva (EPC’s), orientações de 
biossegurança (biológica, química), orientações quanto à higiene pessoal e dos ambientes, providências a 
serem tomadas em caso de acidentes e de situações emergenciais. 
 
6.5 Cumprir rigorosamente a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria de coletores, garis, motoristas 
(dissídio, acordo ou termo aditivo), quanto a salários, encargos, prazos para pagamento de pessoal e planilha 
detalhada de todos os itens, assistência em caso de acidentes, cobertura de vacinação, treinamentos para as 
equipes pelo menos duas vezes por  
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ano, vacinação de todos os funcionários, exame admissional e demissional, providenciar seguro de seus 
funcionários contra riscos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
contrato. 
 
6.6 Cumprir rigorosamente, na área de Medicina e Segurança do Trabalho, as determinações da Lei nº 6.514, 
de 22/12/77; Portaria nº 3214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho, publicada no Diário Oficial da União 
de 06/07//88 e suas NR’s – Normas. 
 
6.7 Regulamentadoras, oferecendo a seus empregados as garantias e medidas indispensáveis de proteção, 
segurança e higiene do trabalho. Os trabalhadores devem ser imunizados em conformidade com o Programa 
Nacional de Imunização – PNI, devendo ser obedecido o calendário previsto neste programa ou naquele 
adotado pelo estabelecimento. 
 
6.8 Cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos resíduos, responsabilizando-se 
pela sua pesagem, identificação, classificação e seu acondicionamento após a saída das unidades de saúde 
de cada gerador, bem como a segurança de seus próprios empregados para cada tipo de coleta. 
 
7. TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE: Consiste na aplicação de método, técnica ou processo 
que modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de 
contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. 
 
7.1 Os sistemas de tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de licenciamento 
ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº 237/1997 e são passíveis de fiscalização e de controle 
pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente. 
  
7.2 Serão aceitas tecnologias que atendam todas as especificações da legislação, no tocante a eliminação 
das características biológicas e físicas, presentes nos resíduos de saúde. 
 
7.3 Tratamento por autoclave ou outra tecnologia licenciada para este fim, para resíduos dos Grupos A e E, 
com os subgrupos ―A1‖ (biológicos), ―A4‖ (biológicos) e grupo ―E‖ (perfurocortantes), que representam até 
90% (noventa por cento) da quantidade gerada. Esta tecnologia promove a redução da carga biológica dos 
resíduos, de acordo com os padrões exigidos, ou seja, eliminação do bacillus stearothermophilus, no caso de 
esterilização, e do bacillus subtyllis, no caso de desinfecção; sendo obrigatória sua descaracterização, para 
os resíduos cuja tratabilidade é permitida pela legislação. 
 
7.4 Para os resíduos do subgrupo A2 e A3 é determinado o tratamento pelo sistema de incineração ou outra 
tecnologia licenciada para este fim, comprovando a eliminação de micro-organismos infectantes presentes na 
massa dos RSS. 
 
7.5 A tecnologia de incineração deve ser adstrita ao tratamento dos resíduos ―A5‖ (resíduos contaminados 
com príons) e do grupo ―B‖ (químicos e fármacos) ao qual a incineração é a única tecnologia recomendada. 
 
7.6 Importante também menção a ―RESOLUÇÃO CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002  
 
Publicada no DOU no 224, de 20 de novembro de 2002, Seção 1, páginas 92-95, Dispõe sobre 
procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. 
 
Art. 11. Todo sistema de tratamento térmico para resíduos industriais deverá atingira taxa de eficiência de 
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destruição e remoção (EDR) superior ou igual a noventa e nove inteiros e noventa e nove décimos por cento 
para o principal composto orgânico perigoso (PCOP) definido no teste de queima. 
 
Art. 16. Os resíduos de serviços de saúde, quando suscetíveis ao tratamento térmico, devem obedecer, 
segundo a sua classificação, ao que se segue: 
 
II - GRUPO B: resíduos que apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente devido as suas 
características físicas, químicas e físico-químicas, devem ser submetidos às condições específicas de 
tratamento térmico para resíduos de origem industrial;” 
 
7.7 Ou seja, quando solicitada licença para tratamento de resíduos de serviço de saúde do grupo B, e o 
adotado for à incineração, este sistema deverá estar habilitado para tratamento de resíduos industriais 
perigosos, com realização do Teste de Eficiência de Destruição de Resíduos (EDR) e demonstrando qual foi o 
Principal Composto Orgânico Perigoso - PCOP utilizado neste teste. 
 
7.8 A adoção de sistema de trituração dos resíduos nos sistemas de tratamento permite que seja atendida a 
premissa de descaracterização dos resíduos. 
 
8. DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS TRATADOS E CINZAS RESULTANTES DA INCINERAÇÃO:  
 
8.1 Os resíduos após tratamento devem ser dispostos em aterros sanitários e/ou industriais devidamente 
licenciados pelos órgão estaduais de meio ambiente. 
 
9. DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER APRESENTADA PELA CONTRATADA LICITANTE NO 
ATO DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE DCOUMENTOS) 
 
9.1 Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária para as atividades com CNAE 3812-2/00 – Coleta de 
resíduos perigosos e CNAE 3822-0/00 para Tratamento e disposição de resíduos, conforme prevê a Portaria 
CVS nº 01/2021. Referidas licenças devem estar em nome da empresa licitante, no caso de subcontratação 
da Incineração a empresa licitante deverá apresentar documentos correspondente da empesa subcontratada. 

 

9.2 Licenças de Operação (LO), das unidades de tratamento de resíduos de serviços de saúde infectantes 
(A1, A4 e E) e (A2 e A3 quando devidamente licenciado) em nome da licitante e emitida por órgão estadual 
de meio ambiente. Deverá ser apresentado ao Departamento de Serviços Públicos, no ato da habilitação e a 
cada 6 (seis) meses, elaborado por instituição reconhecida, acreditada no INMETRO, os resultados dos 
exames atestando a eficiência do processo de tratamento, em especial o ciclo das autoclaves, em atenção ao 
determinado pela Norma Técnica CETESB E15.010 e SMA nº 100/2013, se instalado no Estado de São 
Paulo, ou equivalente do Estado em que estiver instalado. 
 

9.2.1. Licença de Operação (LO), da unidade de tratamento por incineração do: subgrupo A5 e Grupo B, bem 
como A2 e A3 (quando devidamente licenciado para este fim) em nome da licitante ou de sua subcontratada 
emitida por órgão estadual de meio ambiente. No caso da subcontratação deverá ser apresentada carta de 
anuência da empresa proprietária do incinerador concordando em receber os resíduos acima descritos e 
provenientes do município de Mairiporã/SP. A licença deve vir acompanhada dos laudos de eficiência do teste 
de EDR/PCOP conforme determina a Resolução CONAMA nº 316/2002, emitidos por laboratório devidamente 
acreditado segundo Resolução SMA 100/2013 para empresas do Estado de São Paulo e, quando fora do 
Estado de São Paulo pela ABNT NBR ISSO/IEC 17.025:2005.  
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9.2.2. Comprovar, por meio de Licenciamento Ambiental, de que possui Câmara Refrigerada para 
conservação dos grupos A2 e A3 e esta devidamente habilitada para executar as operações de fragmentação 
de zoonoses. 
 

9.3 Carta de anuência emitida por Aterro Sanitário ou Industrial acompanhada da respectiva licença de 
operação (LO) concordando em receber os resíduos resultantes do tratamento dos resíduos de serviço de 
saúde do município de Mairiporã, objeto deste edital.  

 

9.4 Alvará de Funcionamento emitido pela Prefeitura do município onde está instalada a empresa licitante, 
comprovando que a mesma esteja apta ao funcionamento da atividade objeto da licitação.  

 

9.5 Declaração formal que a empresa se incumbirá de providenciar o CADRI desde o armazenamento até o 
local de destinação final de resíduos de serviço de saúde. 

 

9.6 Certificados de inspeção (CIV e CIPP) do INMETRO para o transporte de cargas perigosas dos veículos 
que serão utilizados para o transporte dos resíduos de serviço de saúde  

 
9.7 Relação explicita contendo nome, CPF e declaração formal de disponibilidade do pessoal técnico 
especializado, essencial à realização dos serviços relacionados no objeto, incluindo engenheiro civil, 
sanitarista, ambiental, que seja responsável pela empresa, supervisores, operadores de sistemas de 
esterilização, micro-ondas e incineração, motoristas e coletores.  

 

9.8 Relação dos veículos a serem utilizados nos serviços de coleta e transporte, relacionando marca, modelo, 
fabricante, capacidade, ano de fabricação, número de chassi e/ou placas do DETRAN. 

 

9.9 Certificado de Inspeção do (s) veículo (s) (CIV e CIPP) que será (ao) utilizado (s) nos serviços de coleta e 
transporte dos resíduos de serviços de saúde, emitido em favor da licitante pelo INMETRO.  
 
9.10 Cópia simples do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do PCMSO (programa de controle 
médico de saúde ocupacional).  

 

9.11 A designação de profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho de Classe, com apresentação de 
Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, ou Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento 
similar, quando couber, para exercer a função de Responsável pela elaboração e implantação do PGRSS. 

 

9.12 Comprovante da carteira de MOPP – Movimentação e Operação de Produtos Perigosos dos 
motoristas, tendo como prazo de validade de 05 (cinco) anos, devidamente regulamentado, pelo artigo 145 da 
Lei nº. 9.503/97, Decreto nº 96.044/88, Resolução nº 168/04 do CONTRAN. Será aceita a apresentação da 
CNH dos motoristas relacionados que contenham a indicação do MOPP.  

9.13Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestados acervados no órgão de classe 
competente, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, que 
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comprovem a prévia execução de serviços de características e complexidade semelhantes às constantes do 
objeto da licitação, especificando necessariamente os tipos de serviços realizados e o prazo de execução. Os 
atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por cento), cujo somatório comprove prestação de serviços 
em quantitativos e períodos idênticos ao previsto no edital, das parcelas de maior relevância do objeto 
licitado. 

a) Somatório de atestados de capacidade técnico-operacional: Será admitido o somatório de atestados para a 
comprovação da capacidade técnica do licitante requerida no item anterior do mesmo período cujo somatório 
comprove prestação de serviços em quantitativos e períodos idênticos ao previsto no edital. 

b) O atestado (s) deverá (ão) ser apresentado (s) em papel timbrado, original ou cópia reprográfica autenticada, 
assinado por autoridade ou representante de quem o expediu, com a devida identificação, devendo conter o 
nome, o endereço e o telefone de contato do (s) atestador (es) devidamente acervados 

c) Comprovação de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do responsável técnico 
devidamente registrado para desempenho de cargo e função da empresa como Engenheiro Civil ou 
Ambiental, sendo invalidada a certidão que não apresentar situação atualizada do profissional, conforme 
Resolução N.º 266/79 e 447/00, do CONFEA. Os registros emitidos em outros Estados deverão conter visto 
do CREA do Estado de São Paulo, conforme Lei N.º 413/97 do CONFEA.  

d) Comprovação de vínculo para efeitos de capacidade técnico-profissional se refere o item anterior pode se dar 
mediante a apresentação de contrato de trabalho, anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência 
Social ou, no caso de prestador de serviços autônomo, do respectivo contrato de prestação de serviços. No 
caso de sócio (s), deverá o licitante apresentar cópia do contrato social atualizado. 

e) No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos 
termos do artigo 30, § 10, da Lei 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 
que a substituição seja aprovada pela Administração.  
9.14 Cadastro técnico federal de atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais 
emitido pelo IBAMA 

10. CABERA A CONTRATANTE: 

10.1 A fiscalização do cumprimento do contrato, inclusive para a aplicação das penalidades, será atribuição 
da Contratante, englobando a fiscalização dos serviços referidos no presente edital. 

10.2 A Contratante deverá exercer rigoroso controle em relação à qualidade dos serviços executados, por 
servidor ou servidores indicados pela superintendência, a fim de poder aplicar prontamente, as penalidades 
previstas. 

10.3 A Contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos relativos à higiene pública. 

10.4 A Contratada se obriga a permitir ao pessoal da Fiscalização, ou outros devidamente credenciados pela 
Contratante, livre acesso a todas as suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também 
das anotações relativas ao pessoal e ao material, fornecendo quando for solicitado, todos os dados e 
elementos referentes ao serviço. 

10.5 A contratada deverá submeter seus veículos de coleta de resíduos, ao controle sempre que a 
Contratante o exigir, efetuando-se da maneira que for determinada. 

10.6 A Contratada é a única responsável, em qualquer caso, por dano ou prejuízo que possa causar a 
terceiros em decorrência da execução dos serviços, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Prefeitura 
Municipal pelo ressarcimento ou indenização devida. 

10.6 Respondera igualmente, a Contratada, pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes 
da execução do contrato. 
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10.7 A empresa contratada pela Prefeitura Municipal deverá se enquadrar dentro da nova legislação de 
trânsito, não cabendo a Administração nenhuma responsabilidade por infringência de penalidade, praticada 
no decorrer do fornecimento ou prestação de serviços, principalmente no que se refere a transporte de 
pessoal. 

11. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

11.1 O contrato decorrente desta licitação será formalizado por termo, em conformidade com a legislação 
pertinente já referida, integrado por este Termo de Referência, bem como pela proposta da Contratada, que 
conterá dentre outras, as cláusulas especificadas nos itens seguintes: 

11.2 Os serviços que constituem o objeto do contrato deverão ser executados em estrita conformidade com 
os planos apresentados pela Contratada e aprovados pela Contratante, atendidas as especificações e demais 
elementos técnicos que integram o presente Termo de Referência. 

11.3 A partir do início efetivo dos serviços serão instituídos um livro de ocorrências, onde deverão constar as 
comunicações porventura necessárias de registro. Este livro independentemente de atribuições deverá ser 
atualizado, rubricado pelas partes e deverá permanecer na sede da Contratante, em local de fácil acesso a 
Contratada. As ocorrências de menor importância, a juízo da Contratante, serão arquivadas em pastas 
próprias. 

11.4 Os preços unitários oferecidos serão a qualquer título, a única e completa remuneração devida a 
Contratada, pela adequada e perfeita execução do contrato, já estando incluídos quaisquer encargos de 
natureza trabalhista, tributária, ou quaisquer outros insumos. 

11.5 Sem prejuízo das cominações previstas na Lei 8666 de 21-06-1993, a Contratada estará sujeita as 
multas, em que e tomada por unidade, o preço unitário de uma tonelada coletada. 
 
Para a execução dos serviços descritos neste Termo de Referência, tanto a Prefeitura Municipal, os 
Geradores do município atendidos pelo serviço contratado, como a(s) empresa(s) a ser contratada, deverão 
executar seus deveres quanto a Gestão dos Resíduos do Serviço da Saúde, de acordo com as Leis, Decretos 
e Resoluções aplicáveis ao caso, especialmente as listadas a seguir:  
 

  Constituição da República Federativa do Brasil (1988), Capítulo VI – Do Meio Ambiente, Art. 225. 

 Lei Federal nº 8.666/1993 - Regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

 Lei Federal nº 14.133/2021 Lei de Licitações e Contratos Administrativos 

 Lei Federa nº 12.305/2010. Institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos; altera a Lei n o 9.605/1998; e dá 
outras providências. 

 Lei Federal nº 14.026/2020 Atualiza o marco legal do saneamento básico. 

 Lei Federal n° 6.938/1981 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismo de 
formulação e aplicação. 

 Lei Federal nº 9.605/1998 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente. 

 Lei Federal nº 5.991/1973 que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências. 

 Lei Estadual nº 12.300/2006 – Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e da outras providencias. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.133-2021?OpenDocument
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 Decreto Federal nº 10.936/22 que regulamenta Política Nacional dos Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 
12.305/10 traz um modelo de gerenciamento, introduzindo conceitos como responsabilidade compartilhada, 
rejeitos, ciclo de vida dos produtos e a logística reversa. 

 Decreto Federal nº 10.388/2020 Regulamenta § 1º do caput do art. 33 da Lei nº 12.305/2010, e institui o 
sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, 
industrializados e manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos consumidores. 

 Portaria MMA nº 280/2020 Regulamenta os arts. 56 e 76 do Decreto nº 7.404/2010, e o art. 8º do Decreto nº 
10.388/ 2020, institui o Manifesto de Transporte dos Resíduos - MTR nacional, como ferramenta de gestão e 
documento declaratório de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento dos Resíduos, 
dispõe sobre o Inventário Nacional dos Resíduos Sólidos e complementa a Portaria nº 412/ 2019. 

  Resolução CONAMA nº 358/2005. Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços 
de saúde e dá outras providências.  

  Resolução CONAMA nº 316/2002. Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas 
de tratamento térmico de resíduos.  

 Resolução CONAMA nº 275/2001 estabelece o código de cores para os diferentes tipos dos Resíduos 

 Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222/2018. Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos 
Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências.  

 Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº 1/1998. Aprova as Diretrizes Básicas e Regulamento Técnico para 
apresentação e aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde.  

  RESOLUÇÃO SMA nº 31/2003. Dispõe sobre procedimentos para o gerenciamento e licenciamento 
ambiental de sistemas de tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde humana e animal no 
Estado de São Paulo.  

 RESOLUÇÃO CONJUNTA SMA nº 100/2013. Regulamenta as exigências para os resultados analíticos, 
incluindo-se a amostragem, objeto de apreciação pelos órgãos integrantes do Sistema Estadual de 
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso 
Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA 

 RESOLUÇÃO SIMA Nº 27/2021 Institui o Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR do Sistema Estadual 
de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos - SIGOR, estabelece diretrizes para sua implementação e dá 
providências correlatas. 

 Portaria CVS nº 1/2020. Disciplina, no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária – SEVISA, o 
licenciamento sanitário dos estabelecimentos de interesse da saúde e das fontes de radiação ionizante, e dá 
providências correlatas.  

 Resolução ANTT nº 5.947/2021 Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 
e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências. 

 Instrução Normativa IBAMA nº 13/2012 que padroniza a linguagem e terminologia, também publicou a Lista 
Brasileira dos Resíduos Sólidos, um importante instrumento que irá auxiliar a gestão dos resíduos sólidos no 
Brasil. 

 ABNT NBR 12807:2013 - Resíduos de serviços de saúde — Terminologia  

 ABNT NBR 12808:2016 - Resíduos de serviços de saúde – Classificação  

 ABNT NBR 12809:2013 - Resíduos de serviços de saúde – Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 
intraestabelecimento; 
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 ABNT NBR 12810:2020 - Resíduos de serviços de saúde – Gerenciamento extra estabelecimento – 
Requisitos  

 ABNT NBR 13853-1:2018 - Recipientes para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes - 
Requisitos e métodos de ensaio - Parte 1: Recipientes descartáveis  

 ABNT NBR 9191:2008 - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - Requisitos e métodos de ensaio  

 ABNT NBR 7500:2020 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento 
de produtos  

 ABNT NBR 10004/2004 - Resíduos sólidos – classificação 

 ABNT NBR 13056:2000 - Filmes plásticos - Verificação da transparência - Método de ensaio  

 ABNT NBR 13853/2018 - Coletores para resíduos de serviços de saúde, perfurantes e cortantes, - requisitos 
e métodos de ensaio 

 ABNT NBR 7501/2011 - Transporte de Produtos Perigosos-terminologia 

 ABNT NBR 7503/2016 - Ficha de Emergência para Transporte de Produtos Perigosos - características e 
dimensões 

 ABNT NBR 7504/2018 - Envelope para Transporte de Produtos Perigosos - características e dimensões 

 ABNT NBR 7501/2011 – Transporte de Produtos Perigosos-terminologia 

 ABNT NBR 8285/2000 - Preenchimento da ficha de emergência para o transporte de Produtos Perigosos 

 ABNT NBR 9734/2006 – Conjunto de Equipamento de Proteção Individual para Avaliação de Emergência e 
Fuga no Transporte Rodoviário de produtos Perigosos 

 ABNT NBR 9735/2016 - Conjunto de Equipamentos para Emergência no Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos 

 ABNT NBR 11,175/1990 – Define o que é PCOP 

 ABNT NBR ABNT 17025 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração a 
competência de laboratórios de ensaio e calibração 

 Norma Técnica E15010 da CETESB Sistemas de tratamento térmico sem combustão dos Resíduos de 
serviços de saúde contaminados biologicamente: procedimento. 

 Norma Técnica E15011 da CETESB Sistema para incineração de resíduos de serviços de saúde: 
procedimento 

 NORMA IPTNEA 55 - Embalagem para resíduos de serviços de saúde, perfurantes e cortantes. 

 DECISÃO DE DIRETORIA nº 042/2022/I/C/2022. Dispõe sobre procedimento para recebimento e tratamento 
de resíduos de serviços de saúde classificados como Grupo B conforme a Resolução CONAMA nº 358/2005 
e resíduos equiparados, nas unidades de tratamento térmico com combustão. 

 NORMA REGULAMENTADORA 32 (NR 32) - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 
Estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência 
à saúde em geral.  
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ANEXO II - MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 

PROCESSO Nº 6.890/2022 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE 
DOS GRUPOS A, B e E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANVISA RDC 222, CONAMA 358/2005 E 
CONAMA 316/2002, PARA ATENDER OS PONTOS DE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DETALHADAS DOS 
SERVIÇOS, OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: TELEFONE: 

I.E.: E-MAIL: 

DADOS BANCÁRIOS DA PROPONENTE: 

DATA:  

Obs.: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de 
que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame, ou de que a mesma não foi 
declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

ITEM UNID QTD. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

01 KG 77.000 Resíduos dos grupos A e E   

02 KG 1.100 Resíduos do grupo B   

VALOR TOTAL:  

 

VALOR TOTAL (Também por extenso): _____________________________. 

1 - Validade da proposta: 90 (noventa) dias; 

2 - Prazo de execução: A prestação de serviços deverá ser por 12 (doze) meses, a contar da data da Ordem 
de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93; 

2.1 - Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência contratual. Em havendo 
prorrogação de prazo, os mesmos poderão ser reajustados, com base na variação do índice INPC-IBGE, 
apurado no período, tomando-se como mês base, o da assinatura do contrato. 
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3 - Local de execução: Os serviços poderão ser executados em quaisquer vias publicas municipais, 
deliberado pela Secretaria Municipal de Obras, correndo por conta da Contratada as despesas de transporte, 
montagem, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes; 

4 - Declaramos que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo I (Termo de 
Referência); 

5 - Declaramos que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto 
licitado; 

6 - Declaramos que esta empresa não se encontra impedida e/ou suspensa de licitar e contratar com o 
Município de Mairiporã/SP, bem como não se encontra inidônea para licitar e contratar com a Administração 
Pública (artigo 87, inciso IV, Lei 8.666/93 e Súmula 51 TCE/SP), bem como se obriga a declarar 
superveniência de fato impeditivo da habilitação ou redução na sua capacidade financeira que venha a afetar 
as exigências contidas no edital. 

7 - Declaração de concordância de que, caso seja vencedor do certame, apresentará em até 02 (dois) dias 
após o término da sessão, nova proposta de Preços acompanhada da composição de custos unitários com 
índices de participação de insumos (mão de obra, materiais, etc.), independente se houve lances em sessão 
pública. 

NOME DO REPRESENTANTE: 

RG: 

CPF: 

E-MAIL PESSOAL: 

CARGO: 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE: 
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ANEXO III - MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA E DE NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 

PROCESSO Nº 6.890/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE 
DOS GRUPOS A, B e E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANVISA RDC 222, CONAMA 358/2005 E 
CONAMA 316/2002, PARA ATENDER OS PONTOS DE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DETALHADAS DOS 
SERVIÇOS, OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

 A ____________________________________________ (nome do licitante), por seu representante 
legal (doc. Anexo), inscrita no CNPJ _________________, com sede ___________________________, nos 
termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os 
requisitos da habilitação estabelecidos no edital e que inexiste fato impeditivo para sua habilitação no Processo 
Licitatório em epigrafe e que está ciente da obrigatoriedade em declarar ocorrências posteriores. 

 Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

Local e data. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura (representante legal) 

Nome do Licitante 
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ANEXO IV - MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 

PROCESSO Nº 6.890/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE 
DOS GRUPOS A, B e E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANVISA RDC 222, CONAMA 358/2005 E 
CONAMA 316/2002, PARA ATENDER OS PONTOS DE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DETALHADAS DOS 
SERVIÇOS, OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Através do presente, credenciamos o Sr. (a) ____________________, portador (a) da carteira de 
identidade ____________________ e CPF ____________________, a participar da Licitação instaurada pelo 
Município de Mairiporã/SP, em especifico ao Pregão Presencial 019/2023 referente ao Processo 6.890/2022, 
na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa ____________________, bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar, firmar 
contratos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso. 

Local e data. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura (representante legal) 

Nome do Licitante 
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ANEXO V - TERMO DE COMPROMETIMENTO – LEI 123/06 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 

PROCESSO Nº 6.890/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE 
DOS GRUPOS A, B e E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANVISA RDC 222, CONAMA 358/2005 E 
CONAMA 316/2002, PARA ATENDER OS PONTOS DE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DETALHADAS DOS 
SERVIÇOS, OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 
que a empresa_____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ 
________________________ é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
e declara que a empresa acima nominada não se inclui dentre as hipóteses previstas no parágrafo 4º do Art. 
3º da referida Lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 
procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 019/2023, realizado pela Prefeitura do Município de 
Mairiporã. 

Local e data. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura (representante legal) 

Nome do Licitante 
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ANEXO VI - MINUTA DE DECLARAÇÃO DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 

PROCESSO Nº 6.890/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE 
DOS GRUPOS A, B e E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANVISA RDC 222, CONAMA 358/2005 E 
CONAMA 316/2002, PARA ATENDER OS PONTOS DE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DETALHADAS DOS 
SERVIÇOS, OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

DECLARAMOS, em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Presencial 019/2023 e em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal que não possuímos em nosso 
quadro de pessoal empregados (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos. 

Local e data. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura (representante legal) 

Nome do Licitante 
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ANEXO VII - MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PUBLICO NOS QUADROS 
DA EMPRESA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 

PROCESSO Nº 6.890/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE 
DOS GRUPOS A, B e E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANVISA RDC 222, CONAMA 358/2005 E 
CONAMA 316/2002, PARA ATENDER OS PONTOS DE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DETALHADAS DOS 
SERVIÇOS, OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

  

A empresa ____________________, portadora do CNPJ ____________________, através de seu 
representante legal, declara sob as penas da Lei, que até a presente data, que, não possui em seu quadro 
funcional e/ou societário, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Local e data. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura (representante legal) 

Nome do Licitante 
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO __________, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP E A EMPRESA __________. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023 

PROCESSO Nº 6.890/2022 

Pelo presente instrumento que entre si fazem, de um lado a Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, 
sediada à Alameda Tibiriçá, nº 374, CNPJ 46.523.163/0001-50, nesta cidade, neste ato representada pelo 
Senhor __________, Secretário Municipal de __________, de ora em diante denominada simplesmente 
contratante e, de outro lado a Empresa __________, inscrita no CNPJ __________, estabelecida na 
__________, neste ato representada por __________, portador da Cédula de Identidade RG __________, 
inscrito no CPF __________, de ora em diante denominada simplesmente contratada, tem pelo presente, 
justo e contratado, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR 

1.1 Constitui objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANVISA RDC 222, CONAMA 
358/2005 E CONAMA 316/2002, PARA ATENDER OS PONTOS DE COLETA DE RESÍDUOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DETALHADAS 
DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, conforme Edital do Pregão nº 019/2023, 
Processo 6.890/2022 e Proposta Comercial da CONTRATADA, compreendendo: 

1.2 O Processo Licitatório supracitado, o edital, seus anexos e a Proposta Comercial da Contratada são 
partes integrantes deste instrumento de contrato, como se aqui transcritos estivessem. 

1.3 Os valores unitários são aqueles estabelecidos no Mapa de Apuração de Preços, registrados na ata da 
sessão de Pregão, referente aos itens transcritos na tabela acima. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 

2.1 A prestação de serviços deverá ser por 12 (doze) meses, a contar da data da Ordem de Serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

3.1 A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data da ORDEM DE SERVIÇO. 

3.1.1 O prazo de vigência desse contrato poderá ser prorrogado caso haja interesse da Administração 
e concordância da empresa contratada, respeitados os ditames do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. 

3.1.2 Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis no período de vigência contratual. Em havendo 
prorrogação de prazo, os mesmos poderão ser reajustados, com base na variação do índice INPC-
IBGE, apurado no período, tomando-se como mês base, o da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Local de execução: Os serviços poderão ser executados em quaisquer vias publicas municipais, 
deliberado pela Secretaria Municipal de Obras, correndo por conta da Contratada as despesas de transporte, 
montagem, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes. 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 Dá-se ao presente contrato o valor total de R$ __________ (__________); 
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5.2 Pela prestação dos serviços, a prefeitura efetuará o pagamento ao fornecedor em até 25 (vinte e cinco) 
dias corridos após o aceite da nota fiscal. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

6.1 As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta de recursos próprios do 
orçamento vigente, alocados sob as seguintes dotações orçamentárias: 

02.12.03 3.3.90.39.00 15 452 5004 2133 (3813). 

6.2 São dados bancários da CONTRATADA: __________. 

CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES  

7.1 Da Contratada: 

7.1.1 Caberá à contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
suas obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação.  

7.1.2 Atender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de contratação, 
necessários a execução do contrato, inclusive os encargos de natureza trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos à execução do objeto deste contrato, 
sem qualquer vínculo com o contratante. 

7.2 Da Contratante: 

7.2.1 Apresentar esclarecimentos necessários para a execução do contrato. 

7.2.2 Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Quinta deste contrato, dentro do prazo 
previsto, desde que atendida as formalidades previstas. 

7.2.3 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para corrigir eventuais irregularidades 
encontradas na execução do contrato, bem como, quando da aplicação de multas, retenção por danos 
causados e quaisquer débitos da CONTRATADA. 

7.2.4 Emitir a devida Ordem de Serviços (OS) para a contratação pretendida. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS  

8.1 Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo as 
demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93. 

8.1.1 Multa de mora de até 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega do 
objeto deste contrato, até o 10º (décimo) dia de atraso sobre o valor do objeto não executado; 

8.1.2 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto pela inexecução parcial ou total, 
quando o atraso for superior a 10 (dez) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho 
ou documento correspondente; 

8.1.3 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da adjudicatária, 
desistir do mesmo ou causar sua rescisão, ou ainda quando a contratada ceder o contrato, no todo ou 
em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras 
sanções contratuais; 

8.1.4 Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de 
Mairiporã/SP, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, e se for o caso, 
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descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Mairiporã/SP pelo prazo de 05 
(cinco) anos, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

8.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública 
enquanto pendurarem 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 o contrato 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no subitem anterior; 

8.1.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo. 

8.1.7 Caso seja constatado que o serviço que foi executado pela contratada não apresente as 
condições exigidas no termo de referência, caberá a substituição do mesmo e aplicação de multa 
prevista no subitem 8.1.1; 

8.1.8 Multa de 5% sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações 
decorrentes do ajuste que não estejam previstos nos subitens acima. 

8.1.9 O montante da multa poderá a critério do Município ser cobrado de imediato ou compensado com 
valores de pagamentos devido a empresa contratada, respeitado, previamente, o direito de defesa. 

8.1.10 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

8.1.11 Garantido o contraditório e a ampla defesa, e decorrido o prazo para interposição de eventual 
recurso, o prazo para pagamento de multa será de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimação da 
empresa. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como divida ativa, sujeitando-se 
ao processo judicial de execução, podendo também ser retidos de eventuais créditos da Contratada. 

8.1.12 As penalidades previstas nesta clausula tem caráter de sanção administrativa, 
consequentemente a sua aplicação não exime a contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha 
a acarretar ao Município. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1 A contratante poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93, 
bem como pelo não cumprimento, pela contratada, de alguma cláusula do presente ou constante do Edital de 
Pregão 019/2023. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

10.1 O presente contrato rege-se pela Lei 8666/93, Lei Complementar 123/06, e Lei 10.520/02 bem como 
pelo que consta da peça editalícia, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 
e as disposições de Direito Privado, para os casos omissos.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

11.1 As partes submetem-se às normas das Leis 8.666/93 e 10.520/02, cujos dispositivos fundamentarão a 
solução dos casos omissos, em complemento ao Edital do Pregão Presencial 019/2023, do Processo 
Licitatório competente. 

11.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Mairiporã/SP para nele serem dirimidas as dúvidas advindas do 
presente contrato. 
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11.3 Fica designado (a) como Gestor (a) do Contrato o Senhor (a) __________ que será responsável pelo 
acompanhamento, fiscalização da execução do contrato e outras responsabilidades, nos termos do artigo 67 
e seus §§ da Lei n° 8.666/93. 

E por assim estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para um só efeito. 

Local e data. 

 

________________________________ 

PREFEITURA 

 

 

________________________________ 

FORNECEDOR 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1) ________________________________ 

 

2) ________________________________ 
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ANEXO IX - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

(Redação dada pela Resolução nº 03/2017) 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP. 

CONTRATADO: __________. 

TERMO DE CONTRATO: XXX/XXXX. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE 
DOS GRUPOS A, B e E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANVISA RDC 222, CONAMA 358/2005 E 
CONAMA 316/2002, PARA ATENDER OS PONTOS DE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DETALHADAS DOS 
SERVIÇOS, OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) __________. 

 

Pelo Presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados 
abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 
defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Local e data. 

 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: __________. 

Cargo: __________. 

CPF: __________. RG: __________. 



 

Página 49 de 50 
Alameda Tibiriçá, n° 374, Vila Nova, Mairiporã/SP - CEP: 07.600-000 - Fone: (11) 4419-8019 - E-mail: licitacao@mairipora.sp.gov.br 

Data de Nascimento: ___/___/____. 

Endereço Residencial Completo: __________. 

E-mail institucional: __________. 

E-mail pessoal: __________. 

Telefone(s) __________. 

Assinatura: ___________________________________. 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: __________. 

Cargo: __________. 

CPF: __________. RG: __________. 

Data de Nascimento: ___/___/____. 

Endereço Residencial Completo: __________. 

E-mail institucional: __________.  

E-mail pessoal: __________. 

Telefone(s) __________. 

Assinatura: ___________________________________. 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: __________. 

Cargo: __________. 

CPF: __________. RG: __________. 

Data de Nascimento: ___/___/____. 

Endereço Residencial Completo: __________. 

E-mail institucional: __________. 

E-mail pessoal: __________. 

Telefone(s) __________. 

Assinatura: ___________________________________. 

 

Advogado: 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.  
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ANEXO X 

 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA  

(BALANÇO PATRIMONIAL) 

 (especificar os coeficientes para cada um dos índices).  

A situação econômica e financeira da licitante será aferida mediante a apresentação do balanço patrimonial 
do exercício anterior ao da realização do certame licitatório e dos índices de: Liquidez Geral (LG), Liquidez 
Corrente (LC), e Solvência Geral (SG). 

 

 

Índice de Liquidez Geral (LG): Ativo Circulante + Ativo Realizável à Longo/ Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante ≥ 1 

 

Índice de Liquidez Corrente (LC): Ativo Circulante/ Passivo Circulante ≥ 1 

 

 

 

 

(local), XX de XXXXXXX de XXXX.  

 

_________________________________________________________________    

(assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante) 
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