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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº:04/2016 

PROCESSO Nº: 53/2016 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO 

TÉRMICO POR MEIO DE INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DAS CINZAS RESULTANTES DOS RESÍDUOS DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A”, “B” e “E” DO CENTRO ODONTOLÓGICO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS. A QUANTIDADE DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS ESTÁ ESTIMADA EM ATÉ 1.000 KG/MÊS, EM CARÁTER 

CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital e dentro das 

descrições contidas no anexo “I” deste instrumento convocatório. 

RECIBO 

 

A Empresa:_________________________________________ CNPJ:_______________________________ 

retirou este Edital de Pregão e deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos e 

impugnações pelo e_mail:________________________________ 

 

 

_________________________, aos ____ /____ / ____. 

________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

OBS: Este recibo deverá ser remetido à SEÇÃO DE COMPRAS & LICITAÇÕES/ PELO FAX: (31) 3307-0470 E-MAIL: 

licitacodont@gmail.com PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

 

mailto:licitacodont@gmail.com
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1. Preâmbulo 

O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), 

representada neste ato pelo Centro Odontológico da PMMG, inscrito sob o CNPJ de nº. 16.695.025/0001-97, 

Inscrição Estadual isento, com sede na Av. Contorno, 3.300, 51, Bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais, torna público, para conhecimento dos interessados, que em conformidade com os preceitos 

estabelecidos na Lei Estadual 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Decreto 44.431 de 29 de dezembro de 2006 e suas 

alterações posteriores, Decreto 44.786 de 18 de abril de 2008 e subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações posteriores e demais legislações pertinentes, bem como pelas condições estabelecidas pelo presente 

edital, fará realizar processo licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO ofertado por 

LOTE, em sessão pública, através do sítio www.compras.mg.gov.br, para de acordo com as especificações e 

detalhamentos consignados no ANEXO “I” deste instrumento convocatório. O pregão será realizado pela:  Este 

pregão será regido pela Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal no.10.520, de 17 de julho de 2002. Lei 

Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006 com suas alterações  posteriores e Lei Complementar no. 147, 

de 07 de agosto de 2014, Lei Estadual no. 14.167, de 10 de janeiro de 2002. Decreto nº. 43.080, de 13 de 

dezembro de 2002.Lei Estadual Nº 20.826/2013, Lei Estadual no. 13.994, de 18 de setembro de 2001. Lei 10.742 

de 06 de outubro de 2003. Pelos Decretos Estaduais no. 44.786, de 19 de abril de 2008. No. 45.902 de 2012. No. 

44.630 de 03 de outubro de 2007. No. 45.618, de 09 de junho de 2011. No 45.035 de 02 de fevereiro de 2009.nº 

46.665 de 12 de Dezembro de 2014,  Pela Resolução  Conjunta SEPLAG / JUCEMG no. 6419, de 30 de novembro de 

2007.Pela Resolução  SEPLAG no.058 de 30 de novembro de 2007, com suas alterações  posteriores e Resoluções 

da SEPLAG no 009, de 16 de fevereiro de 2009. Resolução Conjunta Seplag /CGE nº 9.447 de 15 de dezembro de 

2015. , bem como pelas condições estabelecidas pelo presente edital, fará realizar processo licitatório, na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO ofertado por LOTE, em sessão pública, através do sítio 

www.compras.mg.gov.br, para de acordo com as especificações e detalhamentos consignados no ANEXO 

“I” deste instrumento convocatório. O pregão será realizado pela: 

PREGOEIRA OFICIAL  

Fernanda Mendes da Silva, 2º Ten PM QOE nº PM 122.561-4 

PREGOEIRA(S) SUPLENTE(S): 

Fernando Luiz Vilefort, Sub Ten PM nº PM 109.074-5 

NORMAS DA LICITAÇÃO 

http://www.licitanet.mg.gov.br/
http://www.licitanet.mg.gov.br/
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EQUIPE DE APOIO 

Maria de Lourdes Eloy Carvalho, Sub Ten PM QPE-nº PM 113.905-4 

Márcia Nazareth Novaes Ribeiro, 3º Sgt PM QPE nº PM 126.621-2 

Eloisia da Silva, 3º Sgt PM QPE nº 110.785-3 

COMO MEMBRO TÉCNICO: 

Analice Murta Starling Moss, Maj PM QOS nº PM 114.647-1 

Gustavo Antônio de Macedo Neto, Maj PM QOS  nº PM 114.641-4 

Simone Miranda de Oliveira, Maj PM QOS  nº PM 114.616-6 

Gustavo Assis de Paula, 2º Ten PM QOS nº 166.405-1 

Todos designadas pelo Chefe do Centro Odontológico da PMMG, conforme publicação em Boletim Interno nº 

28/2016. 

1.2 As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas, através do site, www.compras.mg.gov.br no período 

compreendido entre as 15h00min do dia 10 de agosto de 2016  às 07h30min do dia 24 de agosto de 

2016. 

1.3 A abertura da sessão pública - propostas Comerciais terá início às. 08:00 horas do dia 24 agosto 

de 2016. 

1.4 A abertura da Sessão de lance terá início às 08h30min do dia 24 de agosto de 2016.  

1.5 Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário oficial de 

Brasília – DF. 

 

2 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, 

TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DAS CINZAS RESULTANTES DOS RESÍDUOS DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A”, “B” e “E” DO CENTRO ODONTOLÓGICO DA POLICIA MILITAR 

DE MINAS GERAIS. A QUANTIDADE DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS ESTÁ ESTIMADA EM ATÉ 1.000 

KG/MÊS, EM CARÁTER CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, de acordo com os critérios 

estabelecidos neste Edital e dentro das descrições contidas no anexo “I” deste instrumento 

convocatório. 

 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, 

desde que previamente credenciados perante o sistema www.compras.mg.gov.br. 

http://www.compras.mg.gov.br/
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3.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

3.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

3.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual. 

3.2.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou 

Municipal. 

3.2.4. Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo 

comissionado do Governo do Estado de Minas Gerais ou que tenham tido vínculo há menos de 180 (cento e oitenta) 

dias anteriores à data da publicação deste Edital. 

3.2.5 Estejam constituídas sob a forma de consórcio. 

3.2.6. Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas. 

3.3. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação. 

3.4 Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste Edital. 

3.5. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, 

independente do resultado do procedimento licitatório. 

3.6. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório. 

 

4 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO 

4.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por qualquer pessoa, 

inclusive licitante, e deverão ser enviados ao Pregoeiro, até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do Edital. 

4.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, por meio do e-mail 

licitacodont@gmail.com. 

4.2.1 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e 

nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as 

informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail). 

4.2.2 Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail àqueles que enviaram 

solicitações de retirada do Edital. 

4.3. Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital até o 5º (quinto) dia após a 

publicação do aviso do mesmo, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas a partir da data de protocolo. 

mailto:licitacodont@gmail.com
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4.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao Pregoeiro, a ser protocolizado junto 

a Seção de Licitação e Compras à Av. Contorno, 3.300, Santa Efigênia BH/MG, até o quinto dia da publicação do 

edital, no horário de 09h00min as 17h00min horas de 2ª a 6ª feiras, observado o prazo previsto no subitem 4.3 

deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias. 

4.3.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados. 

4.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados pelo 

Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço http://www.compras.mg.gov.br. 

4.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem 

parte, vinculando a Administração e os licitantes. 

4.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 

a formulação das propostas. 

4.6. É facultado ao Pregoeiro no interesse da Administração em qualquer fase da licitação, realizar diligências 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, conforme estabelece o Decreto Estadual/MG nº. 

44.786/2008, art. 9º, XV, §1º.  

4.7.  Para os efeitos legais, na contagem de prazos, previstos neste edital serão observados os artigos 10 e 11 do 

Decreto Estadual/MG nº. 44.786/2008. 

4.8. Após apresentação da proposta e da documentação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 

discordância de seus termos.   

4.9. A não-impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito de discutir, na 

esfera administrativa, as regras do certame. 

 

5 - DO CADASTRO 

5.1 O nível I – credenciamento de representante – legitima a representação do fornecedor na participação em 

compras eletrônicas e nas demais operações de sua responsabilidade em qualquer módulo do SIAD-MG. 

5.1.1 A documentação obrigatória relativa ao credenciamento de representante consiste em: 

I - carteira de identidade ou outro documento equivalente do representante do fornecedor; 

II - Cadastro de Pessoa Física – CPF – do representante do fornecedor; 

III - Procuração com firma reconhecida para credenciamento do representante do fornecedor, conforme modelo 

disponibilizado no Portal de Compras MG, artigos 6º e 7º do Decreto Estadual nº 45.902 de 2012. 
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5.1.1 Para acesso ao sistema eletrônico, o fornecedor deverá cadastrar-se, nos termos do Decreto Estadual nº 

45.902/2012, pelo site www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores, no prazo mínimo de 03 

(três) dias úteis antes da sessão do Pregão. 

5.1.2. Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para atuar em seu nome no sistema, 

sendo que o representante receberá uma senha eletrônica de acesso. 

5.2. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor 

e de cada representante qualquer transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do 

sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que utilizada indevidamente por terceiros. 

5.2.1 O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo como firmes e 

verdadeiras as propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do 

representante do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 

para a realização das transações, sob pena da aplicação das sanções previstas na Cláusula 9 do Termo de 

Referência do presente edital. 

5.3 Informações complementares a respeito do credenciamento serão obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou 

pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone 155 (para Capital ou cidades do interior de 

Minas Gerais) ou seção compras / CODONT (31) 3307-0485 / 3307-0490 (para outras localidades e celular). 

5.4. O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capitulo V, da Lei Complementar Federal nº 123/06, 

disciplinados pelo Decreto Estadual nº 44.630/07 e Resolução SEPLAG/MG nº 58, de 30/11/07 contemplados nas 

cláusulas 7.2 e 8.3 deste edital, deverá comprovar a condição de pequena empresa, quando do seu credenciamento 

junto ao Cadastro Geral de Fornecedores – GAGEF/SIAD. 

5.5. Para fins de registros cadastrais no CAGEF, a comprovação de condição no CAGEF, a comprovação de condição 

de pequena empresa, dar-se-á nos termos dos arts. 3º e 4º, da Resolução Conjunta SEPLAG/SEDE/JUCEMG nº 

6.419, de 30/11/07.  

 

 

6 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.compras.mg.gov.br, na opção 

“FORNECEDOR”, ate às 07:30  DO DIA 24 de agosto DE 2016, após o preenchimento do formulário 

eletrônico, com manifestação em campo próprio do sistema de que tem pleno conhecimento e que 

atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial previstas no edital e 

seus anexos. 

http://www.licitanet.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.licitanet.mg.gov.br/
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6.1 - O fornecedor vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de habilitação, sua “Proposta 

Comercial”, de forma datilografada ou processada em computador, em duas vias, apresentada em papel timbrado, 

sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, assinada e carimbada na última 

folha e rubricada nas demais pelo representante legal da empresa licitante e deverá constar: 

6.1.1. Razão Social, número do CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, telefone, fax, e-mail, banco, agência e conta 

da empresa proponente. 

6.1.2. Endereço(s) da(s) unidade(s) de tratamento de resíduos, por incineração, preferencialmente no Estado de 

Minas Gerais. 

6.1.3. Número de referência deste pregão e do processo. 

6.1.4. O prazo da validade da proposta comercial que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data 

marcada para a abertura das mesmas. 

6.1.5. Preço por quilograma, preço mensal estimado (valor do quilograma X peso mensal estimado) e preço total 

anual estimado, em moeda corrente, com todas as despesas, encargos, transporte, mão-de-obra, seguros, tributos, 

equipamentos necessários, inclusos para a execução do objeto. Deverá ser realizado um cálculo para 22 dias úteis 

(valor médio). 

6.1.5.1. O preço total dos serviços a serem prestados, incluem os serviços de coleta e transporte dos resíduos de 

serviços de saúde, tratamento por incineração, transporte e destinação final das cinzas e fornecimento dos 

equipamentos e insumos necessários. As cinzas deverão ser destinadas a local licenciado para esta finalidade. 

6.1.5.2. Os preços apresentados nas propostas deverão ser em moeda corrente no País, incluindo todos os 

tributos, seguros, taxas, equipamentos e veículos necessários à execução dos serviços ou quaisquer outros 

encargos, bem como, as despesas incidentes sobre os serviços ofertados. 

6.1.6. Apresentar um Plano de Trabalho descrevendo a Metodologia Executiva de Operação na prestação dos 

serviços. 

6.1.7. Apresentar declaração de que atesta sob as penas da lei o cumprimento de todas as normas estabelecidas 

na RDC 306/2004 da ANVISA  e as Resoluções do CONAMA 358/2005 e 316/2002. 

6.1.8. Apresentar planilha de custos e formação de preços, conforme Anexos IV. 

6.1.8.1- Conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 818/2010 SCRL/DCLC, RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEF Nº 4.264 DE 

21/10/2010 e CARTA DE RECOMENDAÇÃO Nº 1250.2853.11 da Auditoria Setorial da Polícia Militar, seguem abaixo 

os novos procedimentos relativos ao ICMS, que deverão ser adotados na elaboração da proposta comercial: 

6.1.8.1.1 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e 

trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento 
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do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo único e exclusivamente da contratada. 

6.1.8.1.2- Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional em algarismo com 

duas casas decimais após a vírgula. 

6.1.8.1.3- Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais e não optantes pelo Simples Nacional ficam 

isentos do ICMS, conforme dispõe o art. 6º e item 136 da Parte 1, do Anexo I, do Decreto nº 43.080 de 13 de 

dezembro de 2002, e suas alterações posteriores. 

6.1.8.1.4- O fornecedor mineiro deverá incluir em suas propostas comerciais as informações relativas ao preço do 

produto (ou serviço) e ao preço resultante da dedução do ICMS. 

6.1.8.1.5- A classificação das propostas, etapas de lances e o julgamento dos preços serão realizados a partir dos 

preços nos quais estejam inclusos os valores relativos ao ICMS, ou seja, sem a dedução deste Imposto. 

6.1.8.1.6- O licitante deverá informar os preços nos quais estejam inclusos os valores relativos ao ICMS ao inserir a 

sua proposta comercial no Portal de Compras. 

6.1.8.1.7- O disposto nos subitens 6.1.8.1.4 e 6.1.8.1.5 não se aplica aos contribuintes mineiros enquadrados 

como pequena empresas optantes pelo regime do Simples Nacional e para contratação de serviços. 

6.1.8.1.8- As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar em suas propostas 

apenas os preços com ICMS. 

6.1.8.1.9- As pequenas empresas mineiras não optantes pelo Simples Nacional  farão suas propostas conforme o 

disposto nos itens  6.1.8.1.5 e 6.1.8.1.6. 

6.1.8.1.10- As pequenas empresas mineiras de que trata o item 6.1.8.9 deverão anexar em suas propostas 

comerciais a ficha de inscrição estadual na qual conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro na sua 

falta, consultar a opção por este regime através do site: http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/ 

6.1.9- O fornecedor mineiro, caso seja vencedor, deverá enviar juntamente com os documentos de habilitação, sua 

proposta comercial assinada e atualizada com os valores finais ofertados durante a sessão deste Pregão, 

informando na proposta, além do preço resultante da dedução do ICMS, o preço normal dos produtos ou serviços.   

6.1.10. Prazo de início dos serviços: máximo de 05* (cinco) dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho 

ou instrumento equivalente. 

* - Para que não ocorra interrupção da pesagem, coleta, transporte e tratamento dos resíduos, o início da prestação 

dos serviços fica vinculado ao término do contrato atual (Nr 4788/SIAD, Termo Aditivo 04). 

6.1.11. Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses prorrogáveis nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93. 

6.2. As Propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas as propostas que 

ofertem o objeto desta licitação. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
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6.3. Na remuneração deverão estar incluídos todos os salários, encargos fiscais, sociais, trabalhistas, 

previdenciários, tributários, impostos, taxas, seguros, bem como veículos e equipamentos necessários à 

execução do trabalho, inclusive sua manutenção ou substituição, ficando entendido que todas essas obrigações 

serão única e exclusivamente de responsabilidade da licitante.  

6.4. A empresa cuja Unidade de Tratamento de Resíduos, mesmo possuidora da Licença de Operações, apresentar-

se em desconformidade com a Resolução CONAMA 316/02 será automaticamente desclassificada. 

6.5. Não será aceita “Proposta Comercial” que apresente vantagens não previstas neste Edital ou, ainda, aquela 

que ofereça preços ou vantagens baseadas em ofertas de outros licitantes. 

6.6. A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta comercial via fax pelo telefone (31) 3307-

04-70 ATÉ O PRAZO DE 30 MINUTOS após a solicitação da pregoeira no “chat” para conferência dos 

requisitos solicitados neste instrumento convocatório pelo licitante detentor da melhor proposta 

vencedora SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

6.7. Tratando-se de micro-empresas (ME’s) e empresas de pequeno porte (EPP’s) porte deverá ser observado 

durante o procedimento licitatório o disposto no Decreto Estadual nº 44.630 de 03/10/2007 que dispõe sobre o 

tratamento diferenciado e simplificado dispensado às ME’s e EPP’s, nas aquisições públicas. 

6.8. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Centro Odontológico da Polícia Militar de Minas Gerais, 

localizado, à Av Do Contorno, nº 3.300 - Bairro Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG. Tel (31) 3307-04-

63. 

6.9. O(s) preço(s) consignado(s) na proposta, será(ão) inalterado(s), durante toda a vigência da proposta.  

6.10. Todas as condições estabelecidas no Anexo I, serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de 

sua proposta comercial. 

6.11 Será desclassificada a “Proposta Comercial” que não atender às exigências deste Edital. 

 

 

7 - DA SESSÃO DO PREGÃO 

Após a fase de abertura das propostas, o Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão eletrônico, no 

horário e dia previstos neste edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

7.1 - DOS LANCES 

7.1.1 - Após a análise das propostas, o pregoeiro fará a divulgação através do sistema eletrônico e convidará os 

licitantes a apresentarem lances através do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e as regras de 

aceitação dos mesmos. 
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7.1.2 - Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgadas, em tempo real, todas as mensagens trocadas no 

“chat” do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado apresentado pelos licitantes, vedada à 

identificação do fornecedor. 

7.1.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 

registrado no sistema. 

7.1.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar. 

7.1.5 - Caso o proponente não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica apresentada para efeito 

da classificação final. 

7.1.6 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico 

permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à 

sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.1.7 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e 

terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

7.1.8 - O pregoeiro divulgará o início do tempo randômico, cuja duração será de 05 (cinco) até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

7.1.9 - Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem 

emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

7.2 - DO JULGAMENTO 

7.2.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado PELO VALOR GLOBAL ANUAL, atendidas as 

especificações do Anexo I. 

7.2.2 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contra proposta 

diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtida melhor  

proposta, bem como decidir sobre sua aceitação. 

7.2.3 - Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o 

valor estimado da contratação. 

7.2.4 - 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 será aceita. 
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7.2.5 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro consultará por meio eletrônico quando for o 

caso, a situação de regularidade do licitante detentor da melhor proposta perante o CADASTRO DE FORNECEDORES 

IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL - CAFIMP. 

7.2.6- No caso de não constar no CRC/SEPLAG (Cadastro Geral de Fornecedores do órgão ou da 

entidade promotora) do pregão documento exigido no edital, o licitante detentor da melhor proposta 

deverá complementar sua documentação conforme solicitado no(s) item (s) 8.3.2 (cadastro 

contribuinte estadual ou municipal) , 8.3.4 (fazenda federal) 8.3.5 (fazenda municipal) e 8.5 

(Qualificação Técnica toda) imediatamente,  por meio do fax (031) 3307-04-70  ou pelo e-mail: 

licitacodont@gmail.com NO PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS, com posterior encaminhamento da 

documentação  original ou cópia autenticada, no prazo máximo de 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS, para o 

seguinte endereço: Av. Contorno, 3.300, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30 110-018- 

Seção de Compra & licitações  sob pena de decadência, com a CONSEQUENTE INABILITAÇÃO. 

7.2.6.1- Os documentos integrantes do CRC que tenham prazo próprio de vigência, quando vencidos no período de 

validade do Certificado, deverão ser apresentados em versão atualizada, no momento do respectivo certame 

licitatório, conforme Resolução Nº 05/2008-SEPLAG. 

7.2.6.2- A autenticidade do Certificado de Registro Cadastral, bem como os prazos de validade da documentação, 

deverá ser confirmada pela unidade de compra, durante a habilitação do fornecedor, no site 

www.compras.mg.gov.br 

7.2.6.3- No Caso do licitante detentor da melhor proposta vencedora, não possuir o CRC (Certificado 

de Registro Cadastral) SEPLAG, deverá encaminhar toda a documentação exigida no instrumento 

convocatório conforme item 8- habilitação. 

7.2.6.4 - No caso de o licitante estar inscrito no CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP, ele será inabilitado e serão observadas as 

mesmas providências previstas no item 7.2.6 em relação aos demais licitantes, na ordem de classificação. 

7.2.7-Considera-se inaceitável para todos os fins, a proposta que não atender às exigências fixadas neste edital ou 

ofertar preços manifestamente inexequíveis. 

7.2.8 Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo para que o licitante demonstre 

a exequibilidade de seu preço. 

7.2.8.1 Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos: 

7.2.8.2 Planilha de custos elaborada pelo licitante; 

7.2.8.3 Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes; 

mailto:licitacodont@gmail.com
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7.2.9 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe 

adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

7.2.10 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências 

habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de 

habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado 

vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual apresentou proposta. 

7.2.11 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja obtido um 

melhor preço. 

7.2.12- Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das propostas até o momento, será 

assegurado às pequenas empresas o direito de preferência à contratação, observadas as seguintes regras. 

7.2.13 - A Pregoeira convocará a pequena empresa que atenda o subitem 5.4, detentora da proposta de menor 

valor dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores a até 

5% (cinco por cento) em relação ao valor neles apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente nova 

proposta de preço INFERIOR ao valor da melhor oferta inicial, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão 

do direito de preferência. 

7.2.14 - Realizada nova oferta de preço, nos termos do subitem anterior, a Pregoeira examinará a aceitabilidade 

desta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

7.2.15 - Sendo aceitável, a nova oferta de preço será analisada a documentação de habilitação da pequena 

empresa que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

7.2.16 - Se houver a necessidade de abertura do prazo para a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

regularizar sua documentação fiscal, a pregoeira deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico e 

registrar em ata que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia, horário e local 

informados para a retomada da sessão de lances do lote em referência. 

7.2.17 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias 

uteis,  cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte for 

declarada vencedora do certame, para a devida e necessária regularização. 

7.2.18. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes 

certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.  

7.2.19- O prazo previsto no subitem 7.2.17 poderá ser prorrogado por igual período, se requerido pelo licitante e 

expressamente autorizado pela Administração Pública Estadual. 
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7.2.20- A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará a decadência do 

direito à contração. 

7.2.21 - Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

7.2.22 - Se a pequena empresa não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências de habilitação, a 

pregoeira convocará as pequenas empresas remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no 

subitem 7.2.13, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

7.2.23. - Caso não haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dentro da situação de empate, ou não ocorra 

a apresentação de novo lance, ou não sejam atendidas as exigências documentais de habilitação, será declarado 

vencedor o licitante originalmente detentor da melhor oferta.  

7.2.24 - O disposto no subitem 7.2.12 somente será aplicável quando a melhor oferta válida não tiver sido 

apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

7.2.25 - Após a aplicação do critério de desempate, se houver, a pregoeira poderá negociar com o autor da oferta 

de menor valor com vistas à redução do preço. 

7.2.26 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no “site” www.compras.mg.gov.br 

 

8- DA HABILITAÇÃO  

8.1. Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem os documentos abaixo relacionados, em original, 

cópia autenticada ou em cópia com apresentação do original para autenticação pelo Pregoeiro.  

8.1.1. Qualquer documento que for substituído por ordem judicial, deverá ser apresentado 

juntamente com cópia de inteiro teor da respectiva decisão, devidamente autenticada pela vara 

correspondente, bem como cópia também autenticada da movimentação interna quanto à publicação, 

se houver, e ainda a última movimentação oficial, em data atualizada do processo judicial.  

8.1.2. Os documentos emitidos pela INTERNET, somente serão aceitos se neles estiver impresso o “site” que os 

disponibilizou e houver a possibilidade de comprovação de sua veracidade, devidamente observados os prazos de 

validade, conforme dispõe o subitem 8.1.3 deste Edital. 

8.1.3. Todos os documentos deverão estar com prazo de validade em vigor na data da abertura dos envelopes, 

contendo a habilitação dos interessados. Caso o documento não especifique o prazo de validade, considerar-se-á 

http://www.licitanet.mg.gov.br/
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válido pelo prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de sua expedição/emissão.  

8.1.4. Toda a documentação apresentada pelos interessados, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa 

(filial ou matriz) que efetivamente fornecerá o objeto da licitação, ou seja, o número de inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) deverá ser o mesmo em todos os documentos, com a seguinte 

exceção:  quando o licitante se apresentar como filial, poderão ser apresentados com o CNPJ da empresa matriz, a 

CND relativa ao INSS, relativo ao FGTS, desde que o interessado comprove que o recolhimento do INSS e do 

FGTS é realizado de forma centralizada, onde é feito o recolhimento centralizado. 

8.2 – REGULARIDADE JURÍDICA (apresentar um dos documentos indicados abaixo): 

8.2.1 Documento de identificação com foto do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais, das 

declarações constantes no Anexo III deste Edital..  

8.2.1.1 Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(eis) pela empresa para praticar 

ato junto à Administração Pública.  

8.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

8.2.3. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se 

tratando de sociedades empresárias, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de 

seus administradores. 

8.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício. 

8.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

8.3 - REGULARIDADE FISCAL (apresentar todos os documentos indicados abaixo): 

8.3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

8.3.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

8.3.3. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 

8.3.4. Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação 

para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, 

quando em litígio; 
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8.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal .  

8.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.  

8.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.  

8.3.8. A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da regularidade fiscal 

conforme prevê os subitens 7.2.17, 7.2.18, 7.2.19 e 7.2.20 deste edital. 

8.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.4.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do 

domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06(seis) meses. 

8.4.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da 

lei, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação de proposta, pela variação do IGP-DI 

(índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV) ocorrida no 

período, ou de outro indicador que o venha substituir, comprovando que a licitante possui boa situação financeira, 

avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 

1 (um) inteiro. 

8.4.2.1 Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, 

devidamente datadas e assinadas pelo responsável da empresa, e por profissional de contabilidade habilitado e 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

8.4.2.2 A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio do cálculo do índice contábil 

da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 01 (um), extraídos das seguintes fórmulas: 

 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

SG =                                                 ATIVO TOTAL                                                         

                            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 

LC =  ATIVO CIRCULANTE  
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         PASSIVO CIRCULANTE 

 

8.4.3. Comprovação, através de balanço patrimonial registrado na Junta Comercial ou cartório competente, de 

possuir até a data de apresentação das propostas, patrimônio líquido equivalente a 5% (cinco por cento) do preço 

total da proposta apresentada, admitida a sua atualização para essa data, através de índices oficiais. A licitante 

deverá apresentar memória de cálculo devidamente assinada por contador, que deverá indicar o no de registro no 

Conselho Regional de Contabilidade e o índice aplicado para a atualização. 

8.4.4. No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em qualquer um dos índices apresentados no 

item 7.3.4, o mesmo deverá apresentar comprovação de Capital Social integralizado ou o valor do patrimônio 

líquido mínimo de 5% sobre o valor do lance vencedor. 

8.4.5. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresa de Pequeno Porte – Simples Nacional, o balanço patrimonial 

poderá ser substituído pela Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último exercício. 

 

8.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (apresentar todos os documentos indicados abaixo) 

8.5.1.  Dois atestados de desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com 

características de serviços de saúde (hospitais, clínicas médicas e/ou odontológicas, farmacêuticas, laboratórios e 

outros), comprovando que a licitante ou seu responsável técnico presta, regular e corretamente, serviços de 

características semelhantes ao objeto licitado (resíduos de serviços de saúde do Grupo A, Grupo B e Grupo E) que 

está devidamente registrado na entidade profissional competente – CREA. 

8.5.2. Deverão ser apresentadas as licenças para transporte, tratamento por incineração em nome da licitante 

(Licença de Operação) e destinação final, emitida pelo órgão ambiental competente, com prazos de validade não 

inferior ao período de duração do contrato a ser firmado com a Contratada.  

8.5.3. Relação de funcionários que irão atuar na prestação dos serviços com a declaração de capacitação e 

treinamento dos mesmos (RDC 306/2004 - Capítulo VII e Resolução 316/2002).  

8.5.4. Licenciamento ambiental do local para a disposição final das cinzas dos resíduos tratados. 

8.5.5- Juntamente com os documentos referidos na cláusula oitava, devera ser apresentada para fins 

de habilitação, a declaração conforme o modelo a seguir: 

 

 

DECLARAÇÃO DO GAGEF 
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Declaro, para os devidos fins, junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais – CAGEF, sob as penas da 

lei, que as informações abaixo sobre o fornecedor, _________________________________________, CNPJ nº. 

____________________________________________, são firmes e verdadeiras: 

1. Na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a 

realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei; 

2. Até a presente data, todas as informações constantes da base de dados do Cadastro Geral de Fornecedores do 

Portal de Compras do Estado de Minas Gerais são verdadeiras e exprimem a atual situação do fornecedor, 

comprovada pelos documentos apresentados ao setor de cadastramento de fornecedores; 

3. O porte da empresa é ............., de acordo com o definido na legislação pertinente, especialmente o disposto no 

art. 3º da Lei complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

4. Declaro, ainda, compromisso de informar formalmente ao CAGEF a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou 

posterior a esta declaração  que interfira nos dados constantes dos registros cadastrais do estado de minas gerais, 

inclusive em relação ao porte do fornecedor declarado acima. 

Belo Horizonte, .... de ....... de 2016 .  

________________________________________________ 
Nome / assinatura do sócio ou representante legal 

 

 

8.6 - Disposições Gerais de Habilitação 

8.6.1 O licitante inscrito no Cadastro Geral de Fornecedores da SEPLAG/MG poderá substituir os documentos dos 

itens 8.2, 8.3. 8.3.5. 8.3.7 e 8.5 ( toda)  pelo Certificado de Registro Cadastral, observando que na hipótese dos 

documentos nele indicados estarem com prazos vencidos, deverá apresentar outros, com validade em vigor, 

observado o Decreto Estadual n º 44.431 de 29 de dezembro de 2006, e suas alterações 

.  

8.6.2- A autenticidade dos Certificados de Registro Cadastral (CRC/SEPLAG) de que trata o caput deste artigo, bem 

como os prazos de validade da documentação, deverão ser confirmados pela unidade de compra, durante a 

habilitação, através de meio eletrônico pelo sítio "www.compras.mg.gov.br". 

§ 1º.  - Caso algum dos documentos exigidos no edital não conste no cadastro de fornecedores ou 

esteja com data de VALIDADE VENCIDA, o licitante detentor da melhor proposta deverá enviá-lo, 

imediatamente, via fax no PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS, com posterior encaminhamento do 

original ou cópia autenticada, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para o endereço descrito no item 

7.2.6. 

§ 2º - Serão analisados no certificado (CRC) somente os documentos exigidos para este certame, sendo 

desconsiderados todos os outros documentos, mesmo que estejam com validade expirada. 

http://www.compras.mg.gov.br/
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8.6.3 Será facultado ao pregoeiro (a) a verificação de informações e o fornecimento de documentos que constem 

de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, emissores de certidões, 

devendo tais documentos serem juntados ao processo, conforme  art.9º § 2º do Decreto Estadual nº 44.786/08. 

8.6.4- A administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no momento 

da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos pela verificação, o 

licitante será inabilitado. 

 

9 - DOS RECURSOS 

Declarado o vencedor, qualquer licitante terá o prazo de até 10 minutos para manifestar motivadamente, por meio 

eletrônico, em formulário próprio, a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados a apresentar contrarrazões 

em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

9.1 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem 

enviados por fax. 

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito de recurso. 

9.3 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, 

conforme art. 109, III, § 4° da Lei 8.666/93. 

9.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.5 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a 

todos os licitantes via fax ou e-mail. 

 

10 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

Conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 818/2010 SCRL/DCLC,0 PELA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEF Nº 4.264 DE 

21/10/2010  e CARTA DE RECOMENDAÇÃO Nº 1250.2853.11 da Auditoria Setorial da Polícia Militar, segue abaixo o 

procedimento a ser adotado pelo pregoeiro relativo a fase da dedução do ICMS: 

10.1 – O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir recurso ou quando existir 

for decidido por ele com posterior neles homologação do resultado pela Autoridade Competente.  

10.2- Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor quando o pregoeiro mantiver sua decisão sobre o 
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recurso, e homologará o procedimento licitatório. 

10.3- Na adjudicação e homologação do certame serão utilizados os valores com a dedução do ICMS. 

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, pois após o encaminhamento da proposta não serão aceitas 

alegações de desconhecimento. 

11.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a 

Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

11.2. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no art. 65 da Lei 

8.666/93. 

11.3. É vedado à Contratada subcontratar total ou parcialmente o objeto deste pregão, exceto o previsto no item 

12.2.2, do Termo de Referência, letra e que trata da necessidade de detalhamento dos resíduos do Grupo B. 

11.4. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

11.5. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 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. 

11.6. Caberá a empresa credenciada acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema, de sua desconexão ou conexão com provedor de velocidade incompatível. 

11.7. Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação serão 

prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 09h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, pelo Fax (31) 3307-0470 

Telefone (31) 3307-0485 ou pelo endereço eletrônico:  licitacodont@gmail.com. 

 

11.8. PARTES INTEGRANTES E INSEPARÁVEIS DESTE EDITAL 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO II – PLANILHA MENSAL DE CONTROLE 

ANEXO III– PLANILHA DE REGISTRO DE RESÍDUOS 

ANEXO IV – PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO 

ANEXO V – MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

mailto:licitacodont@gmail.com
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DA SUBCONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  Nº:04/2016 

PROCESSO Nº: 53/2016 

1- JUSTIFICATIVA DO  CONTRATAÇÃO: 

O Centro Odontológico da Polícia Militar de Minas Gerais se caracteriza como gerador de resíduos de serviços de 

saúde decorrente ao atendimento odontológico, desta forma cabe a ele, o gerador, o gerenciamento dos seus 

resíduos desde a geração até a disposição final atendendo aos requisitos ambientais e de saúde pública, conforme a 

Resolução CONAMA 358/2005 e RDC 306/2004 da ANVISA. Contudo, é imprescindível a contratação de empresa 

que preste um conjunto de serviços especializados para garantir a correta destinação dos resíduos, a preservação 

da saúde pública e do meio ambiente de acordo com as normas que regulamentam o serviço, assim como a 

Aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 

 Tendo em vista, o término do contrato de prestação de serviços de coleta, transporte externo, tratamento por 

incineração e destino final das cinzas resultantes dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos “A”, “B” e “E” do 

Centro Odontológico da Policia Militar de Minas Gerais, faz-se necessário a contratação de uma nova empresa para 

dar continuidade ao serviço. 
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2 - DEFINIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE 

EXTERNO, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DAS CINZAS RESULTANTES DOS RESÍDUOS DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A”, “B” e “E” DO CENTRO ODONTOLÓGICO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS. A QUANTIDADE DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS ESTÁ ESTIMADA EM ATÉ 1.000 KG/MÊS, EM CARÁTER 

CONTÍNUO , PELO PERÍODO DE 12 MESES, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital e dentro das 

descrições contidas no anexo “I” deste instrumento convocatório. 

3 - DAS LICENÇAS 

a) Devido à necessidade de confirmação, junto ao órgão ambiental, os três primeiros licitantes 

vencedores ficarão sujeitos à apresentação das licenças descritas nos itens 8.5.2, 8.5.3 e 8.5.4  em 

original ou cópia autenticada; sob pena de desclassificação; 

b)  A veracidade das licenças e sua validade serão encaminhadas aos órgãos da  Belo Horizonte para 

análise dos licenciamentos de acordo com o objeto do Edital, a saber: 

b.1) Licenças para tratamento por incineração e destinação final (deposição das cinzas) de resíduos 

de Serviços de Saúde: serão confirmadas junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (BH 

Resolve); 

b.2) Licença para transporte de resíduos de Serviços de Saúde: serão confirmadas junto à 

Administração Regional da Prefeitura.  

c) A Equipe Técnica disporá de 05 dias úteis para análise e parecer dos documentos apresentados 

pelos licitantes, podendo ser prorrogado de acordo com o prazo para recebimento da resposta da 

Prefeitura às consultas mencionadas  nos itens b.1 e b.2;  

 

4- DO PRAZO: 

4.1. Prazo de início dos serviços: máximo de 05* (cinco) dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho ou 

instrumento equivalente. 

* - Para que não ocorra interrupção da pesagem, coleta, transporte e tratamento dos resíduos, o início da prestação 

dos serviços fica vinculado ao término do contrato atual (Nr 4788/SIAD, Termo Aditivo 04). 

4.2. Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses prorrogáveis, nos termos do art.57,II da Lei 8666/93. 

 

5 – DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
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Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver apresentado a 

proposta vencedora será convocado para  retirar a Nota de Empenho e assinar o contrato. 

5.1 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação para  

confecção da Nota de Empenho e formalização do respectivo contrato. 

5.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular ou recuse-se a retirar a Nota de Empenho, serão 

convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.  

5.3 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá retirar a Nota de 

Empenho, dentro do prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da comunicação, através de FAX ou meio 

eletrônico . 

5.4 - Na ocorrência da hipótese de o adjudicatário deixar de retirar o instrumento no prazo fixado neste ato 

convocatório, o fato em si constituirá descumprimento  total da obrigação assumida, podendo objeto da licitação ser 

adjudicado à licitante remanescente, na ordem de classificação do item, a exclusivo critério da Administração, 

sujeitando-se o licitante faltoso, ainda às penalidades e sanções previstas neste ato convocatório e na legislação 

pertinente. 

5.5. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada da Nota de Empenho, decorrentes desta licitação, 

somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo fixado no subitem 5.4 para tal e devidamente 

fundamentada, sendo analisada a critério da Administração. 

 

6 – DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO  

A empresa CONTRATADA obriga-se a executar o objeto para o Centro Odontológico da Polícia Militar, de 

acordo com os prazos estabelecidos neste edital e na proposta, conforme ANEXO I do instrumento convocatório. 

6.1. Prazo de execução do serviço: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados, conforme estabelecido no item 12.9 

deste contrato.  

6.2. A execução do serviço deverá ser supervisionada por um funcionário ou militar do Centro Odontológico, sob 

orientação do(a) Chefe da Comissão de Biossegurança (ou Equivalente). Mensalmente, será emitido um certificado 

de todos os resíduos pesados, coletados e tratados através de termo de destruição e destinação final das cinzas. A 

designação da supervisão, pela CONTRATANTE, para tal fim,  ocorre nos termos do art. 73 inciso I  da Lei 8666/93. 

6.3. Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Chefe da Biossegurança reduzirá a termo os fatos 

ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE / Ordenador de Despesas para e aplicação das penalidades cabíveis. A 

CONTRATADA será comunicada de imediato tanto dos termos redigidos quanto das penalidades a serem aplicadas. 

6.4. Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento serão suspensos 
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e o serviço considerado em atraso, sujeitando-a a aplicação das sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

6.5. O serviço, mesmo executado e aceito, fica sujeito à correção, desde que constatada a preexistência de defeitos 

ou vícios , conforme disposto no art. 18 Lei nº 8.078, de 11/09/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor). 

6.6. As rejeições quanto ao serviço, no curso de sua execução, que porventura ocorrerem, não justificam a 

alteração do prazo fixado na execução /conclusão.  

6.7. O objeto será recusado nas seguintes condições: 

a) Caso seja executado com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta da CONTRATADA e no  

instrumento convocatório. 

b)  O acondicionamento, coleta e transporte dos materiais sejam feitos em desacordo com as normas para estes 

produtos e devidamente protegidos. Ou ainda estejam contrariando ao previsto no Edital ou Contrato. 

c) Quando a forma de tratamento proposta para os resíduos dos grupos A, B e E não for aquela prevista no Edital 

ou Contrato. Caso isto ocorra, deverá ser comunicado, de imediato ao Centro Odontológico, para avaliar a 

possibilidade de aceitação da prestação do serviço. 

d)  Caberá a CONTRATADA em acordo com a CONTRATANTE, agendar dia e horário, dentro do prazo preconizado, 

para a coleta, e transporte do objeto contratado. 

 

 

7 - DAS OBRIGAÇÕES: 

Constituem obrigações das partes: 

 

1 - DA  CONTRATADA: 

a) Obriga-se a cumprir todos os postulados legais vigentes, no que tange à Segurança e Medicina do Trabalho, 

Federal, Estadual e Municipal. 

b) Obriga-se a fornecer equipamentos de proteção necessários para prevenção da saúde e acidentes do trabalho – 

Equipamentos de Proteção Individuais – EPI’s. 

c) Obriga-se a manter disponível a unidade de tratamento de resíduos por incineração devidamente licenciada pelo 

órgão ambiental competente e atendendo todas as exigências contidas na Resolução CONAMA 316/02 ou outra que 

a substitua. 

d) Responder pelos danos, dolosos ou culposamente causados à Contratante, aos seus servidores ou a terceiros 

pelo pessoal encarregado da prestação dos serviços, objeto deste Contrato. 

e) Garantir a qualidade dos serviços de pesagem, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos, 
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comprometendo-se a seguir as solicitações e orientações do(a) Presidente da Comissão de Biossegurança ou 

equivalente, que é responsável pela administração dos serviços a serem contratados.  

f) Deve cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas a prestação dos serviços acima citados, 

responsabilizando-se pela qualidade dos serviços prestados, bem como pela segurança de seus empregados. 

g) Deve prestar a garantia contratual no prazo fixado pela Contratante, bem como fazer as complementações, de 

acordo com o valor atualizado do contrato.  

h) Disponibilizar à unidade geradora de resíduos, durante a vigência do contrato, os contenedores rígidos, balança 

de pesagem, com precisão em gramas ou equipamentos similares a serem colocados nos abrigos externos das 

unidades para fins de coleta e transporte.  

h-1 - Os contenedores ou similares deverão ser em quantidade suficiente a atender à demanda de coleta do Centro 

Odontológico. 

h-2 - Os contenedores ou similares deverão estar sempre em boas condições de funcionamento, ficando a 

Contratada obrigada a providenciar qualquer eventual reposição, se necessário se fizer. 

i) Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no presente Processo Licitatório. 

j) Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica, inclusive em caso de acidente de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências da 

CONTRATANTE, os quais com esta não terão qualquer vínculo empregatício. 

k) O Centro Odontológico da Polícia Militar reserva-se o direito de não receber o seu objeto em desacordo com o 

previsto neste instrumento convocatório, podendo rescindir o Contrato. 

l) O contrato a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório e em seus anexos independente de transcrição, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação. 

m) Responsabilizar-se pela execução dos serviços, objetos deste contrato, civil e criminalmente, por todos os 

danos, perdas e prejuízos causados ao Centro Odontológico da PMMG, a seus funcionários ou a terceiros, por sua 

culpa, seus empregados e/ou representantes, decorrentes dos serviços contratados, cabendo reparação e 

indenização. 

n) A execução do Contrato ficará sujeita à fiscalização pelo Contratante, estando a Contratada obrigada a 

comunicar qualquer alteração que possa comprometer sua manutenção. 

o) Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas estatuídas pela legislação 

trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus empregados, com os contratados e prepostos, 

responsabilizando-se mais, por toda e qualquer atuação e condenação oriunda da eventual inobservância das 
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citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências do Contratante. Caso este 

seja chamado a juízo e condenado pela eventual inobservância das normas em referência, a Contratada obriga-se a 

ressarci-lo do respectivo desembolso, abrangendo despesas processuais e honorários advocatícios arbitrado na 

sentença condenatória transitada e julgada. 

p) Prestar os serviços contratados com zelo técnico e obediência às normas e aos padrões de controle de qualidade 

e segurança pela legislação pertinente e pelo(a) Presidente da Comissão de Biossegurança ou equivalente, 

conforme discriminado no Anexo I - PROJETO BÁSICO.  

q) Iniciar a execução dos serviços no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato ou outro prazo a 

ser estabelecido pela Administração. 

r) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% do valor inicial estimado e atualizado 

do contrato . 

s) Corrigir, reparar, remover, reconstituir ou substituir no total ou em partes, o objeto do contrato em que se 

verifiquem vícios ou incorreções . 

t) Assumir prejuízos quanto a qualidade dos serviços prestados e reparar o não executado a contento. 

u) Emitir nota fiscal, onde conste os dados bancários, para efeito de pagamento. 

v) Emitir certificado mensal da prestação do serviço contratado, constando os grupos e tipos de resíduos, o volume 

final, o tipo de tratamento realizado e a destinação final, para cada grupo. 

w) Permitir, a qualquer momento, à Contratante efetuar através de seus técnicos, diligência às unidades de 

tratamento para verificar “ in loco” as condições operacionais da unidade e o atendimento à Resolução CONAMA 

316/02. 

x) Fornecer os materiais para acondicionamento dos resíduos a serem coletados e transportados em bombonas 

confeccionadas em polietileno de alta resistência, com sistema de fechamento através de tampa e cinta lacre, 

capacidade de 200l, revestidas internamente com saco plástico branco leitoso com simbologia internacional para 

resíduo infectante de acordo com a NBR 9190 e 7500 – ABNT.  

z) A empresa CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de 02 (duas) balanças industriais digitais, 

devidamente aferidas pelo INMETRO, móvel ou a título de comodato ao Centro Odontológico, que tenham 

capacidade e porte compatíveis para a pesagem dos resíduos já condicionados nos recipientes para transporte 

externo. 

z.1) No caso de balança em regime de comodato, a CONTRATADA será responsável pela substituição imediata das 

balanças,  caso apresentem defeito ou parem de funcionar.   
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2 - Da CONTRATANTE 

a)  Administrar a qualidade dos serviços acompanhando a apuração mensal do volume do resíduo coletado, dando 

o aceite na nota fiscal.  

b)  Solicitar, mediante justificativa fundamentada, a substituição de qualquer empregado da Contratante, que 

estiver prestando serviços à Contratada e que não atenda aos padrões de conduta e desempenho estipulados pela 

legislação. 

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do Contrato, 

informando, após, à CONTRATANTE tal providência. 

d) Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados. 

e) Assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena execução do Contrato. 

f) Receber, atestar e encaminhar as notas fiscais emitidas pela contratada para o devido pagamento 

g) Efetuar o pagamento no prazo fixado no item 8 deste Contrato. 

 

8 – DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O pagamento será efetuado integralmente, através do Sistema Integrado de Administração Financeira - 

SIAFI/MG, a crédito da contratada, conforme Conta Bancária e Agência credenciada pela empresa, a ser 

destacada na Nota Fiscal emitida, acompanhada dos documentos fiscais respectivos, e após o recebimento 

definitivo, pela CONTRATANTE através da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais – 

CPARM. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta dias) dias corridos após recebimento definitivo do 

objeto, vinculado à disponibilidade financeira do Tesouro Estadual. 

8.1- Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado acrescido 

de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com avariação “pro - 

rata tempore” do INPC, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente. 

8.2- As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias:  

1251.06.122.701.2002.0001.339039-59 - Fonte 10.1/49.2/ 60.1/73.1  

1251.06.181.110.4271.0001.339039-59 - Fonte 10.1/49.2/ 60.1/73.1  

1251.06.181.110.4255.0001.339039-59 - Fonte 10.1/49.2/ 60.1/73.1  

1251.10.302.133.2071.0001.339039-59 - Fonte 10.1/49.2/ 60.1/73.1  

1251.10.302.133.2072.0001.339039-59 - Fonte 10.1/49.2/ 60.1/73.1  

Neste exercício financeiro ou outra, que vier a substituí-las.  
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8.3 - Para efeito de pagamento, a nota fiscal deverá ter o mesmo CNPJ da empresa vencedora do 

certame. 

8.4 -  Para efeito de pagamento, os empenhos e reforços de empenhos somente  serão emitidos para contratação 

com fornecedores que estiverem com  o credenciamento em situação regular (Resolução Conjunta nº 6214/2007 de 

14/05/07 entre SEPLAG/SEF/AUDITORIA-GERAL). 

 

 

9 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho dentro do prazo estabelecido, bem 

como atraso e a inexecução parcial do contrato, caracterizarão descumprimento da obrigação assumida e permitirão 

a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

 

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na execução do 

objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em 

conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, além da previsão do art. 12, da Lei Estadual nº 

14.167/02, c/c o art. 16 do decreto Estadual nº 44.7860/08, a saber. 

9.2. ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre 

o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias 

medidas de correção; 

9.3 - MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes percentuais: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço realizado com 

atraso; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias; 

Estes são os percentuais máximos previstos na legislação, podendo ser reduzidos a critério do Ordenador de 

Despesas, com base no princípio da razoabilidade, valor do contrato, previsão de empenho mensal etc. 

9.4 - MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor do serviço não realizado, ou realizado fora das especificações contratadas; 

9.5 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 12º, da Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do 

Decreto Estadual nº 44.786/08; 
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9.6- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o  contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior. 

9.7 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de 

controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato. 

9.8 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme 

disposto no § 4o, do art. 38, do Decreto Estadual no 45.902/12. 

9.9 - O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão Documento 

de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo Administrativo Punitivo 

(PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 

9.10 - O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir da 

constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE com 

o valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA. 

9.11 - Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por ocasião da 

COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais pagamentos ainda não 

efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. 

9.12 - O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente. 

9.13 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 

maior ou caso fortuito. 

9.14 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos meteorológicos 

de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações civis, ou acontecimentos 

assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes; 

9.15 - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando 

o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela 

CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações 

assumidas 

9.16. A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual - CAFIMP, após processo administrativo conclusivo pela aplicação da sanção, quando 

a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12. 
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10.  EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 

A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também, 

aplicada àqueles que: 

a) Retardarem a execução do pregão; 

b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

c) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

11.  DA GARANTIA  

11.1 A contratada prestará a garantia para a execução deste contrato, no percentual correspondente a 5%,  

calculado sobre o  valor global do contrato, durante todo o prazo de vigência deste, nos termos do art. 56 da Lei 

Federal 8666/93 e suas alterações, facultada à contratante a verificação de idoneidade da garantia ofertada, a 

qualquer tempo. 

11.2 A garantia apresentada, somente será liberada ou restituída após o cumprimento do objeto do Contrato desde 

que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela pertinente, hipótese em que ficará 

retida até solução final, e expressa autorização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do 

disposto no inciso XXIV, art. 13, da Lei  

11.3 Na hipótese de prorrogação ou aditamento do contrato, reserva-se a CONTRATANTE o direito de exigir reforço 

da garantia, facultada a análise de idoneidade, sendo que a sua não prestação, sendo exigida, é causa de rescisão. 

11.4 Fica estabelecido o prazo de 05 dias corridos para apresentação da garantia contratual, após assinatura do 

contrato, sob pena de rescisão, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

12- ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANO BÁSICO 

12.1 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS  

 

Coleta, transporte, tratamento por incineração e destinação final dos resíduos de serviços do Centro Odontológico 

da Polícia Militar de que tratam as Resoluções CONAMA 358/05 e ANVISA RDC nº306/2004. 

Obs. Os serviços deverão ser executados em conformidade com o Plano de Trabalho que será apresentado pela 

firma contratada e aprovado pela Presidente da Comissão de Biossegurança ou equivalente, observando 

todas as exigências das legislações vigentes. 
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12.2 - DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

12.2.1 - COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DE QUE TRATAM AS 

RESOLUÇÕES CONAMA 358/05 E ANVISA RDC nº306/2004. 

a) O serviço consiste em executar a coleta dos resíduos de serviços (RSS), produzidos pelo Centro Odontológico na 

quantidade mensal estimada em até 1.000 kg, incluindo os grupos “A”, “B” e “E”, além do grupo “D” até a 

aprovação do PGRSS junto à ANVISA, conforme a Resolução CONAMA 358/2005 e ANVISA RDC 306/2004, 

diariamente, transportá-los para tratamento e posteriormente ao local de destino final. Após a coleta os resíduos 

serão transportados até a unidade de tratamento onde serão incinerados e posteriormente devem ser 

encaminhados para a disposição final. 

b) Deverão ser utilizados veículos adequados para este tipo de resíduo de acordo com as exigências legais a cargo 

dos órgãos ambientais e legislação Municipal em vigor. Os mesmos devem ser pintados na cor branca, com a 

indicação plotada sobre símbolos nas três faces (laterais e traseira) “SUBSTÂNCIA INFECTANTE” E “LIXO 

HOSPITALAR”, e ainda, o nome da empresa e telefone para reclamações. 

c) O compartimento de carga deve ser estanque, isolado da cabine do condutor; serem higienizados diariamente 

após cada turno de serviço e sempre que ocorra vazamento ou derrame de resíduos. 

d) Os resíduos a serem coletados devem ser acondicionados em sacos plásticos conforme legislação. Os recipientes 

do abrigo externo serão fornecidos ao Centro Odontológico da Polícia Militar pela empresa contratada em bombonas 

confeccionadas em polietileno de alta resistência, com sistema de fechamento através de tampa e cinta lacre, 

capacidade de 200 litros, revestidas internamente com saco plástico branco leitoso com simbologia internacional 

para resíduo infectante de acordo com a NBR 9190 e 7500 – ABNT.  

e) Os resíduos químicos (Grupo B) gerados no Centro odontológico, têm volume variável em pequena 

quantidade e frequência esporádica. A coleta dos mesmos deverá ser precedida de contato com a empresa 

contratada a que terá o prazo de 01(um) dia útil para sua viabilização, observando-se as recomendações das 

legislações vigentes. Deverá ser observado o previsto no item 12.2.2, letra e.  

f) 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 (RDC 306/2004 – Capítulo III, 1.8.1). 

g) O serviço será remunerado de acordo com o que for efetivamente coletado, pesado, tratado e transportado ao 

destino final. 

h) A empresa deverá apresentar a Presidente da Comissão de Biossegurança ou equivalente uma Planilha 
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de Controle de Prestação dos Serviços (Anexo III), com o condensado do formulário Registro de Envio de Resíduos 

(Anexo IV), que deverá ser conferida pelo responsável do C.Odont para posterior emissão da nota fiscal. 

 

12.2.2 - TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DE QUE TRATAM A RESOLUÇAO CONAMA 358/05 E 

ANVISA RDC nº306/2004. 

 

Tratamento: 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. 

a) Os resíduos de que tratam a Resolução CONAMA 358/05 e ANVISA RDC nº306/2004 devem ser tratados, visando 

adequá-los a condições de manejo que não ofereçam risco à saúde pública e ao meio ambiente. 

b) O tratamento dos resíduos de que tratam a Resolução CONAMA 358/05 e ANVISA RDC nº306/2004 deverá ser 

realizado através de tecnologias apropriadas à sua tipologia e características. O tipo de tratamento a ser adotado, 

independente da tecnologia, deverá seguir padrões nacionais de segurança ambiental e possuir Licença de operação 

fornecida pelo órgão de controle ambiental. As empresas deverão apresentar soluções para todos os tipos de 

resíduos, assim como sua unidade de tratamento deverá está licenciada pelo órgão competente para tratar todos os 

resíduos coletados e especificados no presente Edital. 

c) Independentemente da Licença de Operação emitida pelo órgão competente, o Centro Odontológico da Polícia 

Militar, reserva-se ao direito de inspecionar as unidades de tratamento para verificar sua conformidade a Resolução 

CONAMA 316/02, tendo em vista ser o Centro Odontológico  da Polícia Militar responsável direto pelo 

gerenciamento dos resíduos gerados em suas unidades de saúde. 

d) O tipo de tratamento adotado deverá seguir padrões nacionais de segurança ambiental e a empresa possuir 

licença de operação fornecida pelo órgão de controle ambiental. A empresa deverá apresentar soluções para todos 

os tipos de resíduos, incluindo os do grupo B discriminados na letra e deste item, assim como sua unidade de 

tratamento deverá estar licenciada pelo órgão competente para tratar todos os resíduos coletados. 

e) Para os resíduos do grupo B, substâncias químicas, serão incluídos, além de medicamentos e soluções, os 

produtos discriminados a seguir. Os líquidos de revelação (necessita de neutralização para um pH alcalino) e fixação 

(contém teores de prata) de radiografias, radiografias já reveladas e consideradas inadequadas (contém prata); 

resíduos de amálgama odontológico (contém mercúrio vivo), resíduos de mercúrio vivo, cápsulas de amálgama 

odontológico (contém resíduos de mercúrio vivo); lâminas de chumbo provenientes de invólucros de filmes 

radiográficos; deverão ser tratados pela empresa, com emissão de certificado mensal em papel timbrado da 
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empresa. Deverá ser explicitada a forma de tratamento e a destinação final do resíduo, bem como a licença junto 

ao órgão ambiental para seu tratamento e destinação.  

f) Caso a empresa vencedora do certame não possua licença para realizar o tratamento adequado dos resíduos 

acima mencionados, poderá, em caráter de exceção, ser terceirizado o serviço desde que comprovada a idoneidade 

da empresa mediante emissão de certificado de tratamento e destinação final.  

 

 

12.2.3 - TRANSPORTE DOS RESÍDUOS TRATADOS AO DESTINO FINAL 

 

Pesagem de Resíduos: Consiste em realizar a pesagem dos resíduos á serem coletados, colocando-os sobre balança 

industrial e digital, devidamente calibrada. 

a) O transporte deve ser realizado em veículos específicos, guardando medidas de higiene e segurança, até o local 

da destinação final devidamente licenciado, sem custo adicional para o Centro Odontológico. 

b) As cinzas geradas pelo processo de tratamento térmico dos resíduos de serviços de saúde, deverão ser 

encaminhadas para a disposição final em local que obedeça à critérios técnicos de construção e operação, e possuir 

licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA n° 237/1997 (RDC 306/2004 –Capítulo III)  

c) A empresa CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de 02 (duas) balanças industriais digitais, 

devidamente aferidas pelo INMETRO, móvel ou a título de comodato ao Centro Odontológico, que tenham 

capacidade e porte compatíveis para a pesagem dos resíduos já condicionados nos recipientes para transporte 

externo. 

c.1) No caso de balança em regime de comodato, a CONTRATADA será responsável pela substituição imediata das 

balanças,  caso apresentem defeito ou parem de funcionar.   

 

12.3 - VEÍCULOS COLETORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS  

 

12.3.1 - As marcas e os modelos dos veículos e equipamentos utilizados ficam a critério da contratada, respeitadas 

as condições do item “b-2” e atendendo a legislação vigente: 

a) Os veículos e demais equipamentos deverão ser mantidos em perfeitas condições de funcionamento. 

b) A Contratada deverá providenciar o cadastramento prévio da empresa para o início da execução dos serviços. 

b-1 - Estão compreendidos nessas exigências: funcionamento do velocímetro, a manutenção da pintura e a 

limpeza, constituindo obrigação contratual. 

b-2 - Os veículos devem trazer, além das placas regulamentares, as indicações necessárias ao 
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reconhecimento da contratada e inscrição nas portas da cabine e parte traseira da viatura, os seguintes indicativos: 

• Símbolo da Coleta Hospitalar; 

• Simbologia de Resíduos Infectantes; 

• Indicação da Empresa responsável pelos serviços. 

c) A contratada deverá manter os serviços e demais equipamentos em perfeitas condições de funcionamento. 

Constituindo obrigação contratual a lavagem diária com solução detergente, desinfecção química e manutenção da 

pintura em perfeito estado, necessário para o bom desempenho do serviço, atendendo aos melhores padrões de 

limpeza. 

 

12.4 - DA EMPRESA 

 

a) A empresa contratada deverá apresentar licença de operação da FEAM ou da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, quando estiver localizada no município autorizado a emitir a referida licença, atestados de capacitação 

técnica fornecido(s) por pessoas jurídicas do direito público ou privado, devidamente registrados na entidade 

profissional competente (CREA), os quais deverão comprovar a efetiva execução pela Licitante ou por seu 

Responsável Técnico, de serviços de características semelhantes a Coleta, tratamento e destino final de resíduos de 

serviços de saúde.  

b) A estação de tratamento devidamente licenciada deverá estar apta a tratar resíduos  classificados nas Resoluções 

CONAMA 358/2005, 316/02, Decreto 12.165/2005 – SVS / PBH e ANVISA RDC nº306/2004, não sendo admitidas 

unidades de tratamento que não atendam integralmente estas condições técnicas. 

 

12.5 – DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS; 

a) A CONTRATADA deverá apresentar após a assinatura do contrato o plano de contingência contendo as medidas 

que a empresa tomará em caso de suspensão das atividades ou em outras situações adversas que resultar na não 

execução do serviço. 

b) A CONTRATADA deverá prover todos os meios necessários a garantia da plena operacionalidade do serviço, 

inclusive considerados os casos de greves, ou paralisação de qualquer natureza. 

c) Caso a  CONTRATADA tenha suas atividades suspensas ou seja impedida de operar por órgãos fiscalizadores com 

o objetivo de regularizar suas atividades a empresa fica obrigada a informar a Contrante imediatamente a respeito 

de sua situação atual para que as medidas contigênciais sejam tomadas até a normalização dos serviços.  

12.6 – PESSOAL 

 

a) Competirá à contratada a admissão de motoristas, ajudantes e demais operários necessários ao desempenho do 
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serviço, correndo por sua conta também, os encargos sociais, seguros, uniformes, vestuários ou refeitórios e demais 

exigências das leis trabalhistas; 

b) Os funcionários são permanentemente proibidos de fazer catação ou triagem de resíduos, de ingerirem bebidas 

alcoólicas em serviço e de pedirem gratificações e donativos de qualquer espécie; 

c) Os motoristas e ajudantes gerais (coletores), deverão apresentar-se uniformizados com camisas fechadas e 

calças,  com calçados fechados padronizados. Os ajudantes deverão usar luvas durante a coleta, capas protetoras 

em dias de chuva, observadas as especificações dos equipamentos de proteção individuais - EPIs exigidos pelas 

legislações vigentes: 

c-1 -  Proteção para a cabeça: 

a) Protetores faciais; 

b) Óculos de segurança; 

c-2- Proteção para membros superiores: 

a) Luvas; 

c-3 - Proteção para membros inferiores: 

a) Calçado de proteção com e sem biqueira de aço; 

b) Bota de borracha; 

c-4  Proteção respiratória: 

a) Máscara semi-facial para agentes químicos; 

b) Respirador para poeira; 

c) Aparelhos autônomos; 

12.6.1 - A contratada deverá, já no inicio do serviço, dotar todo o seu pessoal da área operacional e de apoio, de 

crachá de identificação contendo nome e matrícula. 

12.6.2 – Todos os funcionários que irão atuar na prestação do serviço deverão ser capacitados e treinados pela 

Contratada, sem custo adicional à Contratante, de acordo com a RDC 306/2004 em seu Capítulo VII – Segurança 

Ocupacional e Resolução CONAMA 316/2002.   

12.7 - PLANEJAMENTO, FREQUÊNCIA E HORÁRIO 

 

12.7.1)  PLANO DE TRABALHO 

A contratada deverá apresentar plano de trabalho detalhado, onde devem constar: 

I) Frequência de coletas; 

II) Horários de trabalhos; 

III) Metodologia de execução; 
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a) Pretendendo a Contratada promover alterações nas execuções dos serviços, deverá ser elaborado novo plano, 

que se implantará no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a aceitação por parte da Presidente da Comissão de 

Biossegurança ou equivalente, do Centro Odontológico da Polícia Militar. 

b) Deverão ser obedecidos aos horários previamente estabelecidos para os serviços no programa de trabalho. 

c) Qualquer alteração a ser introduzida deverá ser precedida de comunicação formal, por escrito, ao (à) 

Presidente da Comissão de Biossegurança ou equivalente do Centro Odontológico da Polícia Militar, com 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência, correndo por conta da Contratada os encargos daí resultantes. 

 

12.8 – FISCALIZAÇÃO 

 

a) A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade e particularmente à qualidade dos serviços 

executados a fim de possibilitarem a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas 

relativas; 

b) A Contratada se obriga a permitir ao pessoal da fiscalização, livre acesso a todas as suas dependências, 

possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas às viaturas, ao pessoal e ao material, 

fornecendo quando forem solicitados, todos os dados e elementos referentes ao serviço; 

c) A Contratada deverá submeter seus veículos de coleta, ao controle de tara, quando exigido pela fiscalização. 

d) A fiscalização pelo correto e integral cumprimento do contrato competirá ao (à) Presidente da Comissão de 

Biossegurança ou equivalente, do Centro Odontológico da Polícia Militar. 

 

12.9 -  CONTROLE  DOS SERVIÇOS  

 

a) Os serviços serão controlados de acordo com o que for efetivamente coletado, tratado e transportado ao destino 

final. 

b) O preço unitário de resíduos coletados tratados por incineração e transportados ao destino final, constante na 

tabela abaixo, incluem os serviços de pesagem e coleta dos resíduos de saúde, tratamento por incineração, 

transporte ao destino final, fornecimento das bombonas de 200 (duzentos) litros e respectivos sacos,  conforme 

resolução. 

c)  O controle será realizado através da  Planilha Mensal de Controle de Prestação dos Serviços (Anexo III), com o 

condensado do formulário Registro de Envio de Resíduos (Anexo IV), que deverá ser conferido pelo responsável do 

C.Odont para posterior emissão da nota fiscal, com a assinatura do responsável e carimbo do(a) Presidente da 

Comissão de Biossegurança do Centro Odontológico da Polícia Militar, sem as quais a planilha apresentada não terá 

nenhum valor para medição dos serviços indicados. 
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d) o impresso deverá ser fornecido pela empresa Contratada. 

 

12.10- DO PRAZO 

 

O prazo para execução dos serviços ora licitados é de 12 (doze) meses, conforme estabelecido em contrato, 

podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei 8666/93. 

 

13. INDICAÇÃO DO FORO PARA DIRIMIR DÚVIDAS: Foro da Comarca de Belo Horizonte do Estado de Minas 
Gerais. 

 

14. AVALIÇÃO DE CUSTO 

Atendendo ao disposto no artigo 6º, inciso I, alínea a, do Decreto 44.786 de 18 de abril de 2008, o C.ODONT 

procedeu-se à consulta de mercado para verificação dos preços e estimativas dos custos. 

Foram realizadas cotações de preços para prestação do serviço, objeto da presente licitação. As estimativas foram feitas por 

pesquisas de preços do item no mercado, no mínimo de três fornecedores. 

 

15. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

O critério de aceitação das propostas será de MENOR PREÇO PELO VALOR GLOBAL ANUAL, de acordo com as 

especificações do serviço acima descriminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA DIÁRIA DE CONTROLE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 

 

ANEXO II 
PLANILHA DIÁRIA DE CONTROLE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA 
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TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE. 

CONTRATANTE: CENTRO ODONTOLÓGICO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

MÊS:_____________________________________________________________________________________ 

ANO:_____________________________________________________________________________________ 
 

 

DATA PESO Ass. Funcionário Empresa Ass. Funcionário Conservadora 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL    

 

Assinatura do responsável pela empresa: 

____________________________________________ 
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ANEXO III  

PLANILHA DE REGISTRO DE RESÍDUOS 

 

 

REGISTRO DE ENVIO DE RESÍDUOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL 

UNIDADE 

  

 

EMPRESA CONTRATADA  

 

DATA 

 

 

HORA 

 

PESO DE RESÍDUO 

COLETADO 

 

 

VALOR UNITÁRIO 

 

 

VALOR TOTAL  

UNIDADE 
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ANEXO IV  - 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Pregão Eletrônico de Coleta, Transporte, Tratamento por Incineração e Destinação Final de 

Resíduos 

 

 

 

Descrição  Valor ESTIMADO mensal em R$ 

1 – Insumos  

 

R$ 

2 – Mão de obra  

 

R$ 

3 - Custos Administrativos 

 

R$ 

4 – Tributos 

 

R$ 

Valor ESTIMADO Mensal 

 

R$ 

Valor ESTIMADO Global (12 meses) 

 

R$ 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal e respectiva função na empresa 
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ANEXO V 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO  ELETRÔNICO Nº04/2016 

    

(papel timbrado da proponente)     

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA: (PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE)     

Razão Social:     

CNPJ:     

Endereço:     

Telefone/Fax/endereço eletrônico:     

Nome do Representante Legal:     

Identidade do Representante Legal CPF do Representante Legal     

 Apresentar um Plano de Trabalho descrevendo a Metodologia Executiva de Operação na prestação dos serviços.     

 Apresentar declaração de que atesta sob as penas da lei o cumprimento de todas as normas estabelecidas na 
RDC 306/2004 da ANVISA e as Resoluções do CONAMA 358/2005 e 316/2002. 

    

Apresentar planilha de custos e formação de preços, conforme Anexos IV.     

Preço por quilograma, preço mensal estimado (valor do quilograma X peso mensal estimado) e preço total anual 
estimado, em moeda corrente, com todas as despesas, encargos, transporte, mão de obra, seguros, tributos, 

equipamentos necessários, inclusos para a execução do objeto. 

    

VALORES UNITÁRIOS/VALORES TOTAIS com ICMS e sem ICMS, conforme  OFÍCIO CIRCULAR Nº 818/2010 
SCRL/DCLC E PELA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEF Nº 4.264 DE 21/10/2010 

    

 

Valor por kg X Peso 
Mensal Estimado 1.000 

kg* 

 

R$ com ICMS 

R$ sem ICMS 

Valor Global da 
Proposta: por 12 

meses. 

R$ com ICMS 

R$ sem ICMS 

 

Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses prorrogáveis, nos termos do art.57,II da Lei 8666/93.  

Prazo de início dos serviços: máximo de 05** (cinco) dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho ou 

instrumento equivalente. 

    

Local da Prestação do Serviço: Centro Odontológico da PMMG, AV. do Contorno 3.300, Bairro Santa Efigênia 

BH/MG 

    

Prazo de Validade da Proposta:     

Declaro que nos preços propostos já se encontram incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 

destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 
licitação e que estou de acordo com todas as normas da Licitação e seus anexos. 

    

Observações 
* Foram considerados a média mensal de dias úteis (22 dias) 

** conforme item 4.1 
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obs.: A proposta comercial está de acordo com todos os dados prescritos no item 6.1  do edital 
PREGÃO  ELETRÔNICO Nº 04/2016 
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ANEXO VI  

MINUTA DO CONTRATO 

Contrato nº ___/____ 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, AQUI REPRESENTADA PELO CENTRO ODONTOLÓGICO DA 

POLÍCIA MILITAR E A EMPRESA 

________________________________________________. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 

CONTRATANTE: 

NOME: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

REPRESENTANTE LEGAL: (inserir nome e número) - ___________ - CPF: _______________ 

CONTRATADA: 

NOME: 

ENDEREÇO: 

CNPJ:      INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE LEGAL: (inserir o nome) - CI: ____________ - CPF: __________________ 

Cargo que ocupa na empresa: ___________________. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO 

POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS RESULTANTES DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS 

DE SAÚDE DO GRUPO “A”, GRUPO “B” E GRUPO “E” DO CENTRO  ODONTOLÓGICO DA POLÍCIA 

MILITAR, A QUANTIDADE DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS ESTÁ ESTIMADA EM ATÉ 1.000 KG/MÊS, EM 

CARÁTER ESTIMADO E CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER 

PRORROGADO, de acordo com as especificações técnicas e detalhamentos consignados no ANEXO I - Projeto 
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Básico, do PREGÃO ELETRÔNICO.º 04/2016 que, juntamente com as propostas da CONTRATADA, passam a 

integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

O valor unitário contratado por kg é de R$____________ (___________________), perfazendo um valor mensal 

estimado do presente contrato de R$____________________ (_______________________) e um valor total 

estimativo para o período da vigência de R$___________________ (___________________). 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do Centro Odontológico, mensalmente, 

de acordo com a apuração do volume mensal coletado, transportado e tratado por incineração 

(resíduos do grupo A, B e E) ou por outros métodos seguros e idôneos (resíduos do grupo B 

especificados no item 12.2.2, do Anexo I, Termo de Referência, letras e e f, acompanhados da PLANILHA 

MENSAL DE CONTROLE  DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA assinada pelo(a) Presidente da 

Comissão de Biossegurança ou equivalente, nota fiscal e certificado/laudo de tratamento por 

incineração (e outros), através do banco, agência e conta bancária indicada pelo licitante em sua proposta, 

ficando condicionado o pagamento a partir da data de recebimento do serviço adjudicado e aceito pela Comissão 

Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais (CPARM). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

1 - A CONTRATADA obriga-se a executar o serviço citado na Cláusula Segunda, no local determinado e de acordo 

com os prazos estabelecidos na proposta e com as especificações do ANEXO I do Instrumento Convocatório, 

visando assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona  deste 

instrumento, a saber : 

2 - Prazo máximo para execução do objeto: depois de iniciadas as atividades, com coleta diária, devendo ser 

executada por pessoal treinado e qualificado, sem quaisquer ônus para o Centro Odontológico da Polícia Militar. 

3 – Conforme Art. 73, inciso I (letras a e b), a execução do serviço deverá ser feita sob supervisão da Comissão de 

Biossegurança (ou equivalente), seguindo os critérios: 

a) provisoriamente: de posse dos certificados mensais apresentados pela CONTRATADA e de uma via do Contrato e 

da proposta respectiva, acompanhará o serviço para verificação de qualidade, cumprimento de prazos, preços 

acordados por quilograma de resíduo e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazos para 
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correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente o objeto, mediante recibo; 

b) definitivamente: após recebimento provisório e verificação da integridade, e sendo aprovados, nos exatos termos 

do edital e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo 

circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas internas da PMMG e parecer 

favorável do membro técnico. 

4 - Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da Contratada pela 

qualidade e segurança do objeto deste contrato. 

5 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CPARM reduzirá a termo os fatos ocorridos e 

encaminhará à CONTRATANTE para aplicação das penalidades cabíveis. 

6 - Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento serão suspensos 

e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a aplicação das sanções estabelecidas na Lei e neste 

instrumento. 

7 - O serviço, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à substituição, desde que constatada a preexistência de má 

qualidade ou vícios, conforme disposto no art. 18 Lei nº 8.078, de 11/09/90 (Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor). 

8 - As rejeições de serviços, que porventura ocorrerem, não justificam a alteração do prazo fixado para a coleta dos 

resíduos.  

9 - Verificando-se a rejeição de qualquer condição na prestação do serviço contratado, o fornecedor será notificado 

pela Chefe da Biossegurança para adequá-lo de modo a satisfazer as exigências preestabelecidas, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, após recebimento da comunicação de recusa expressa da prestação do serviço pela 

CONTRATANTE, sob pena de pagamento do valor adicional de permanência, arbitrado em 1% (um por cento) por 

dia de atraso na retirada, sobre o valor da coleta.  

10 - Em caso de irregularidade não sanada pela Contratada, o (a) Chefe da Comissão de Biossegurança ou 

equivalente reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao Ordenador de Despesas para adoção das 

penalidades cabíveis em Lei. 

11 - O objeto será recusado nas seguintes condições: 

a) Caso seja executado com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta da CONTRATADA e a 

estabelecida no instrumento convocatório. 

b) Caso a coleta, transporte e tratamento dos materiais não sejam feitos de acordo com as normas para estes 

produtos e não sejam devidamente protegidos.  

12. Após a recepção técnica a CONTRATANTE emitirá o parecer de aceitação técnica ou de recusa para o serviço.  
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13 - Caberá a CONTRATADA em acordo com a CONTRATANTE, agendar dia e horário, dentro do prazo preconizado, 

para a execução do objeto contratado. 

CLÁUSULA SEXTA –  

A despesa decorrente deste contrato correrá por conta da dotação orçamentária:  

1251.06.122.701.2002.0001.339039-59 - Fonte 10.1/49.2/ 60.1/73.1  

1251.06.181.110.4271.0001.339039-59 - Fonte 10.1/49.2/ 60.1/73.1  

1251.06.181.110.4255.0001.339039-59 - Fonte 10.1/49.2/ 60.1/73.1  

1251.10.302.133.2071.0001.339039-59 - Fonte 10.1/49.2/ 60.1/73.1  

1251.10.302.133.2072.0001.339039-59 - Fonte 10.1/49.2/ 60.1/73.1  

neste exercício financeiro ou outra, que vier a substituí-las.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

1 - DA  CONTRATADA: 

a) Obriga-se a cumprir todos os postulados legais vigentes, no que tange à Segurança e Medicina do Trabalho, 

Federal, Estadual e Municipal. 

b) Obriga-se a fornecer equipamentos de proteção necessários para prevenção da saúde e acidentes do trabalho – 

Equipamentos de Proteção Individuais – EPI’s. 

c) Obriga-se a manter disponível a unidade de tratamento de resíduos por incineração devidamente licenciada pelo 

órgão ambiental competente e atendendo todas as exigências contidas na Resolução CONAMA 316/02 ou outra que 

a substitua. 

d) Responder pelos danos, dolosos ou culposamente causados à Contratante, aos seus servidores ou a terceiros 

pelo pessoal encarregado da prestação dos serviços, objeto deste Contrato. 

e) Garantir a qualidade dos serviços de pesagem, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos, 

comprometendo-se a seguir as solicitações e orientações do(a) Presidente da Comissão de Biossegurança ou 

equivalente, que é responsável pela administração dos serviços a serem contratados.  

f) Deve cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas a prestação dos serviços acima citados, 

responsabilizando-se pela qualidade dos serviços prestados, bem como pela segurança de seus empregados. 

g) Deve prestar a garantia contratual no prazo fixado pela Contratante, bem como fazer as complementações, de 

acordo com o valor atualizado do contrato.  

h) Disponibilizar à unidade geradora de resíduos, durante a vigência do contrato, os contenedores rígidos, balança 

de pesagem, com precisão em gramas ou equipamentos similares a serem colocados nos abrigos externos das 
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unidades para fins de coleta e transporte.  

h-1 - Os contenedores ou similares deverão ser em quantidade suficiente a atender à demanda de coleta do Centro 

Odontológico. 

h-2 - Os contenedores ou similares deverão estar sempre em boas condições de funcionamento, ficando a 

Contratada obrigada a providenciar qualquer eventual reposição, se necessário se fizer. 

i) Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no presente Processo Licitatório. 

j) Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica, inclusive em caso de acidente de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências da 

CONTRATANTE, os quais com esta não terão qualquer vínculo empregatício. 

k) O Centro Odontológico da Polícia Militar reserva-se o direito de não receber o seu objeto em desacordo com o 

previsto neste instrumento convocatório, podendo rescindir o Contrato. 

l) O contrato a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório e em seus anexos independente de transcrição, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação. 

m) Responsabilizar-se pela execução dos serviços, objetos deste contrato, civil e criminalmente, por todos os 

danos, perdas e prejuízos causados ao Centro Odontológico da PMMG, a seus funcionários ou a terceiros, por sua 

culpa, seus empregados e/ou representantes, decorrentes dos serviços contratados, cabendo reparação e 

indenização. 

n) A execução do Contrato ficará sujeita à fiscalização pelo Contratante, estando a Contratada obrigada a 

comunicar qualquer alteração que possa comprometer sua manutenção. 

o) Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas estatuídas pela legislação 

trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus empregados, com os contratados e prepostos, 

responsabilizando-se mais, por toda e qualquer atuação e condenação oriunda da eventual inobservância das 

citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências do Contratante. Caso este 

seja chamado a juízo e condenado pela eventual inobservância das normas em referência, a Contratada obriga-se a 

ressarci-lo do respectivo desembolso, abrangendo despesas processuais e honorários advocatícios arbitrado na 

sentença condenatória transitada e julgada. 

p) Prestar os serviços contratados com zelo técnico e obediência às normas e aos padrões de controle de qualidade 

e segurança pela legislação pertinente e pelo(a) Presidente da Comissão de Biossegurança ou equivalente, 

conforme discriminado no Anexo I - PROJETO BÁSICO.  

q) Iniciar a execução dos serviços no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato ou outro prazo a 
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ser estabelecido pela Administração. 

r) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% do valor inicial estimado e atualizado 

do contrato . 

s) Corrigir, reparar, remover, reconstituir ou substituir no total ou em partes, o objeto do contrato em que se 

verifiquem vícios ou incorreções . 

t) Assumir prejuízos quanto a qualidade dos serviços prestados e reparar o não executado a contento. 

u) Emitir nota fiscal, onde conste os dados bancários, para efeito de pagamento. 

v) Emitir certificado mensal da prestação do serviço contratado, constando os grupos e tipos de resíduos, o volume 

final, o tipo de tratamento realizado e a destinação final, para cada grupo. 

w) Permitir, a qualquer momento, à Contratante efetuar através de seus técnicos, diligência às unidades de 

tratamento para verificar “ in loco” as condições operacionais da unidade e o atendimento à Resolução CONAMA 

316/02. 

x) Fornecer os materiais para acondicionamento dos resíduos a serem coletados e transportados em bombonas 

confeccionadas em polietileno de alta resistência, com sistema de fechamento através de tampa e cinta lacre, 

capacidade de 200l, revestidas internamente com saco plástico branco leitoso com simbologia internacional para 

resíduo infectante de acordo com a NBR 9190 e 7500 – ABNT.  

z) A empresa CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de 02 (duas) balanças industriais digitais, 

devidamente aferidas pelo INMETRO, móvel ou a título de comodato ao Centro Odontológico, que tenham 

capacidade e porte compatíveis para a pesagem dos resíduos já condicionados nos recipientes para transporte 

externo. 

z.1) No caso de balança em regime de comodato, a CONTRATADA será responsável pela substituição imediata das 

balanças,  caso apresentem defeito ou parem de funcionar.   

 

2 - Da CONTRATANTE 

a) Administrar a qualidade dos serviços acompanhando a apuração mensal do volume do resíduo coletado, dando o 

aceite na nota fiscal.  

b) Solicitar, mediante justificativa fundamentada, a substituição de qualquer empregado da Contratante, que estiver 

prestando serviços à Contratada e que não atenda aos padrões de conduta e desempenho estipulados pela 

legislação. 

c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do Contrato, 

informando, após, à CONTRATANTE tal providência. 
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d) Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados. 

e) Assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena execução do Contrato. 

f) Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços, permitindo livre acesso às instalações, 

da CONTRATADA ou seus empregados em serviço, desde que devidamente identificados pelo crachá. 

g) Recusar qualquer serviço que não se enquadre nas especificações e padrões do Estado ou exigidos por 

este contrato/Edital; 

Permitir acesso ao pessoal e equipamentos da CONTRATADA, para execução do objeto deste 

Instrumento convocatório. 

h)  Fornecer condições à execução do presente serviço e recursos, tais como água e energia elétrica. 

I)  Notificar a CONTRATADA o registro de ocorrências, através dos seus propostos, fixando-lhe prazos 

para corrigir defeitos ou irregularidades encontrados na execução dos serviços, sob pena de aplicação de 

Penalidade, inclusive rescisão contratual 

j) Efetuar o pagamento no prazo fixado na Cláusula quarta deste Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-

a às seguintes penalidades: 

1- A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o 

atraso e a inexecução parcial ou total do empenho, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e 

permitirão a aplicação das seguintes sanções pela autoridade competente: 

14.167/02, c/c o art. 16 do decreto Estadual nº 44.7860/08, a saber. 

2- ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o 

descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas 

de correção; 

3 - MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes percentuais: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço realizado com 

atraso; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias; 

Estes são os percentuais máximos previstos na legislação, podendo ser reduzidos a critério do Ordenador de 

Despesas, com base no princípio da razoabilidade, valor do contrato, previsão de empenho mensal etc. 
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4 - MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

do serviço não realizado, ou realizado fora das especificações contratadas; 

5 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 6o, da Lei Estadual no 13.994/01, c/c o art. 47 do 

Decreto Estadual no45.902/12; 

6- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o  contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior. 

7 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle, pela 

autoridade expressamente nomeada no contrato. 

8 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme disposto no § 4o, do 

art. 38, do Decreto Estadual no 45.902/12. 

9 - O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão Documento de Arrecadação 

Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade 

de exercício dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 

10 - O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir da constituição em 

mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE com o valor corrigido será 

emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA. 

11 - Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por ocasião da COBRANÇA 

ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais pagamentos ainda não efetuados pela 

CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. 

12 - O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente. 

13 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso 

fortuito. 

14 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, atos 

de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao 

controle razoável de qualquer das partes contratantes; 

15 - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na 

entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo 
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prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA NONA   - DA FISCALIZAÇÃO/PREPOSTO  

9.1 – Para acompanhamento e fiscalização deste Contato, a CONTRATANTE elegerá O PREPOSTO 

deste contrato, o militar na função de ALMOXARIFE e como FISCAL, o militar na função DE 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA. 

9.1.1-A fiscalização da execução deste contrato será exercida pelo(a) Presidente da Comissão de 

Biossegurança ou equivalente, o(a) qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 

cumprimento do contrato e exercer em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei 

Federal n.º 8.666/93. 

9.1.2- A CONTRATANTE deverá ser informado(a) de quaisquer irregularidades porventura levantadas 

pelo seu representante na execução do Contrato, sendo a CONTRATANTE responsável por quaisquer 

danos que possam advir da inexecução ou má execução, total ou parcial,  que não tenham sido 

informados. 

§ 1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por 

quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vício redibitório e, na ocorrência desse, não 

implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

§ 2º - A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço prestado, se considerado em 

desacordo ou insuficiente, conforme os termos discriminados na proposta da CONTRATADA e em desacordo com o 

Projeto Básico. 

9.2- A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração, na própria empresa da CONTRATADA para 

representá-la na execução do Contrato. 

9.2.1- Nome preposto da empresa; 

9.2.2- Telefone de contato. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA –- DA RESCISÃO DO CONTRATO 

1- O Contrato poderá ser rescindido, judicialmente ou extrajudicialmente, por ato unilateral, escrito, da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, 

observado o art. 79, § 1º, 2º, 5º, 77º art. 80 da mesma lei, assegurando o contraditório e ampla defesa da 

contratada; 

 

2 – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias poderá a contratante rescindir 
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unilateralmente este instrumento, reduzido a termo no processo, precedida de autorização escrita e fundamentada 

do Ordenador de Despesa, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público na forma 

estabelecida no art. 79, § 1º e 2º da lei 8666/93 e suas alterações posteriores; 

3– Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica a Contratante autorizada a reter os 

créditos a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados. 

4- Poderá haver rescisão mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado nos termos do art.57, II  da  Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

1- A contratada prestará a garantia para a execução deste contrato, no percentual correspondente a 5%,  calculado 

sobre o  valor global do contrato, durante todo o prazo de vigência deste, nos termos do art. 56 da Lei Federal 

8666/93 e suas alterações, facultada à contratante a verificação de idoneidade da garantia ofertada, a qualquer 

tempo. 

2- A garantia apresentada, somente será liberada ou restituída após o cumprimento do objeto do Contrato desde 

que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela pertinente, hipótese em que ficará 

retida até solução final, e expressa autorização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do 

disposto no inciso XXIV, art. 13, da Lei  

3- Na hipótese de prorrogação ou aditamento do contrato, reserva-se a CONTRATANTE o direito de exigir reforço 

da garantia, facultada a análise de idoneidade, sendo que a sua não prestação, sendo exigida, é causa de rescisão. 

4 – Fica estabelecido o prazo de 05 dias corridos para apresentação da garantia contratual, após assinatura do 

contrato, sob pena de rescisão, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE 

1- O presente contrato poderá sofrer alterações, desde que observado as exigências do art. 65 da Lei Federal 

8666/93 e suas alterações, mediante autorização expressa do Ordenador de Despesas.  

2 -Os valores deste contrato serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses, sendo que, após este período, 

os preços serão corrigidos pelo IGP-DI (índice geral de preços – disponibilidade interna da Fundação Getúlio 

Vargas), ou por outro índice amplamente aceito que venha a substituí-lo. 

3- Outros fatores de alteração como Convenção Coletiva ou Dissídios Coletivos homologados, deverão ser 
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demonstrados pelos documentos pertinentes e apresentação de planilhas de custo e formação de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Das decisões proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do 

Contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato recorrido, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir 

devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOCUMENTAÇÃO  

COMPLEMENTAR E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

1- Edital do Pregão Nº03/2016, Proposta Técnica e Comercial, Projeto Básico e demais documentos constantes 

deste procedimento, que independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste 

contrato, cujo teor considera-se conhecido pelas partes. 

2- A legislação aplicável à execução do presente contrato, bem como aos casos omissos são Lei Estadual nº 14.167, 

de 10 de janeiro de 2002, no Decreto Estadual nº 42.408, de 8 de março de 2002, suas alterações, Lei Estadual 

13994, de 18 de setembro de 2001, Decreto Estadual  43.701 de 15 de dezembro de 2003, suas alterações, e, 

subsidiariamente na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/02 e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações,  RDC 306/2004, Resoluções CONAMA 316/2002, 358/2005, Decreto Municipal 12.165 de 15 de setembro 

de 2005 e demais normas pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

1 - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma alguma, 

em alteração contratual. 

2 - É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o serviço a ser executado conforme objeto sem 

anuência expressa da Contratante, pelo Ordenador de Despesas. Excetuando-se o previsto no Edital, item 12.2.2, 

letras e e f. 

3 - Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos seus preceitos de 

direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
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direito privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 

1- Caso a empresa vencedora não disponha de autorização para destinação final dos resíduos do 

grupo B: Substâncias químicas, que serão incluídos os líquidos de revelação (necessita de 

neutralização para um pH alcalino) e fixação (contém teores de prata) de radiografias, radiografias já 

reveladas e consideradas inadequadas (contém prata); resíduos de amálgama odontológico (contém 

mercúrio vivo), resíduos de mercúrio vivo, cápsulas de amálgama odontológico (contém resíduos de 

mercúrio vivo); lâminas de chumbo provenientes de invólucros de filmes radiográficos, com a prévia 

autorização do Ordenador de Despesas, poderá subcontratar uma empresa para proceder a destinação final 

apenas destes resíduos; 

2 – A subcontratação dependerá de autorização do Ordenador de Despesas do C.Odont e somente 

ocorrerá quando atendidas as seguintes condições: 

a)Apresentação por parte da CONTRATADA do contrato firmado com a subcontratada, antes do início da atividade 

objeto da Subcontratação; 

b)Solicitação formal da CONTRATADA ao Centro Odontológico do pedido de subcontratação, mediante a 

apresentação de todos os documentos abaixo relacionados: 

c) Apresentação das licenças, junto ao órgão ambiental da Prefeitura de Belo Horizonte, específicas para tratamento 

e destinação final dos resíduos químicos discriminados no item 1 desta cláusula. 

 REGULARIDADE FISCAL (apresentar todos os documentos indicados abaixo): 

a. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

b. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

c. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 

d. Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação 

para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, 

quando em litígio; 

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal .  

f. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.  
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g. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.  

h. A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da regularidade fiscal 

conforme prevê os subitens 7.2.17, 7.2.18, 7.2.19 e 7.2.20 deste edital. 

i. Licença da Subcontratada para tratamento e Destinação final dos resíduos do grupo B; 

j. Cópia original ou autenticada em cartório do Contrato formalizado entre a Empresa Contratada e a sua 

Subcontratada; 

l. Apresentar declaração conforme modelo ANEXO VII, deste Edital. 

 

3- A Subcontratação não altera as obrigações da contratada; 

4- Não será admitida a cessão do contrato; 

5- A Subcontratada não poderá iniciar suas atividades antes da decisão da Contratante sobre a subcontratação, sob 

pena de aplicação de penalidade à Contratada. 

6- O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada será apresentado ao Centro Odontológico 

que poderá objetar relativamente às cláusulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar 

responsabilidades e   encargos de qualquer natureza. 

7-Deverá constar no contrato, firmado entre a Contratada e a(s) Subcontratada(s): 

a) Que a empresa contratada é a única responsável por todo o serviço executado pela Subcontratada, pelo 

faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitação; 

8- Caberá à CONTRATATADA a apresentação do laudo de incineração em papel timbrado do serviço realizado pela 

SUBCONTRATADA para fins de pagamento por parte da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato na Imprensa Oficial de Minas Gerais, em forma 

resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do Art. 17 do Decreto Estadual nº 42408/02. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste Contrato, em renúncia a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e 

contratado, é lavrado este Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes 

e pelas testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original. 
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Belo Horizonte, _____ de ________________ de 2016. 

 

 

CONTRATANTE: 

 

CONTRATADA: (nome da empresa e representante legal) 

 

TESTEMUNHAS: 1ª ____________________ 

Nome/Assinatura/CPF 

TESTEMUNHAS: 2ª ____________________ 

Nome/Assinatura/CPF 
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ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DA SUBCONTRATADA DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº:04/2016 
 

 
O signatário da presente, ______________________________________, Carteira de Identidade N°  

 
_______,      em     nome       da     empresa     ___________________,     subcontratada     da 

 

empresa___________________________________ declara que aceita a subcontratação com todas as 
 

exigências do presente Edital e seus anexos, bem como, assume também, todas as responsabilidades dela 
decorrentes. 

 

 
LOCAL e DATA 

 
 

(Nome e assinatura do responsável legal pela subcontratada) 
 

CEDENTE (Responsável integral pela obra) 

 
(Local e data) 

 
(Nome da cedente, nome do seu responsável legal). 

 

Obs: Firmas reconhecidas. 

 

 


