
MUNICÍPIO DE ARIRANHA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
CNPJ. 45.117.116/0001-43 

Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 

E-mail: secretaria@ariranha.sp.gov.br 

EDITAL Nº 049/2014 
CONVITE Nº 027/2014 

 

 O Município de Ariranha, Estado de São Paulo, FAZ SABER, que se acha aberta a presente 
licitação, sob a modalidade CONVITE, tipo MENOR PREÇO julgada pelo VALOR GLOBAL que será 
realizada, processada e julgada com base na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 
Complementar 123/06 e demais legislações aplicadas, sendo que as propostas deverão ser 
entregues impreterivelmente no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, situado à Rua Dr. 
Oliveira Neves, nº 476, até às 14:00 horas, do dia 01 de Setembro de 2014, ocasião em que serão 
abertos os envelopes, conforme solicitado no item 1 - DO OBJETO. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para a prestação dos serviços de Engenharia Sanitária visando à 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e animais de 
pequeno e médio porte, gerados pelos serviços de saúde e limpeza do Município de Ariranha/SP, 
classificados nos grupos “A”, “A2”, “B” e “E” da Resolução CONAMA n° 358/05, Resolução SMA 
33/2006 e Resolução RDC ANVISA nº 306/2004. 

1.2. A quantidade média mensal estimada de recolhimento de resíduos dos serviços de saúde é 
de 200 kg para os grupos “A”, “B” e “E” e 150 kg para o grupo “A2”, podendo ser ampliada de 
acordo com a demanda durante o período de vigência contratual. 

1.3. Um funcionário responsável pela entrega irá acompanhar a coleta dos resíduos a ser 
efetuada em um único ponto da cidade, Hospital Julia Ruete localizado na Rua Siqueira Campos, 29, 
Centro na cidade de Ariranha/SP. 

1.4. A coleta dos resíduos deverá ser executada 01 (uma) vez por semana por veículo (s) 
apropriado (s) em conformidade com a legislação, até a Unidade de Tratamento e/ou Destinação 
Final, utilizando-se de técnicas que garantam a preservação da integridade física do pessoal 
empregado na prestação do serviço, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo 
com as legislações que regem o assunto. 

1.5. A data e dados de cada coleta serão anotados em papel impresso de controle, fornecido pela 
CONTRATADA, em 2 (duas) vias, ficando a 1ª para o Município e a 2ª para a CONTRATADA, 
constando o nome do Contratante, local da coleta/pesagem, a quantidade pesada (em 
quilogramas), a data e o nome dos funcionários que procederam ao serviço, sem rasuras e 
devidamente assinado, para conferência no fechamento da fatura. 

1.6. Em caso de feriado ou ponto facultativo, a coleta/pesagem fica transferida para o 1º dia útil 
posterior. 

1.7. Entendem-se como resíduos dos serviços de saúde todos aqueles provenientes de hospitais, 
farmácias, laboratórios de análises clínicas, ambulatórios, clínicas médicas, odontológicas e 
veterinárias, bancos de sangue, motéis, faculdades, matadouros, unidades básicas de saúde, postos 
de saúde, prontos socorros ou que quanto a sua natureza possa ser considerado como lixo séptico.  

1.8. Define-se coleta e transporte regular de resíduos dos serviços de saúde a operação de 
recolhimento dos resíduos gerados no item anterior, acondicionados e dispostos para esse fim, até 
a unidade de tratamento ou destinação final, utilizando-se técnicas que garantam a preservação da 
integridade física do pessoal, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as 
orientações do Município. 
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1.9. O transporte interno, o acondicionamento de acordo com suas características e conforme 
sua classificação, assim como o armazenamento será feito por funcionários da Contratante em 
ambiente exclusivo com acesso facilitado ao(s) veículo(s) coletor(es) da empresa contratada. 

1.10. A identificação dos rótulos nos sacos plásticos será feita pelos funcionários da Contratante, 
utilizando-se de simbologia baseados na Norma da ABNT, NBR 7.500, além de outras exigências 
relacionadas à classificação e ao risco específico de cada grupo de resíduos. 

1.11. A coleta dos resíduos dos serviços de saúde deverá ser realizada com utilização de veículo 
utilitário leve com carroceria adaptada, de acordo com a NBR 12.810 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. 

1.12. O veículo utilitário deverá estar provido de carroceria revestida internamente com material 
de superfície lisa, de cantos arredondados, impermeável, lavável e grade protetora entre a 
carroceria e a porta traseira do veículo, evitando derramamento de material e vazamento de líquido 
durante a prestação dos serviços. O veículo deverá possuir os seguintes acessórios de segurança e 
proteção coletiva conforme indicado pelo Código de Trânsito Brasileiro e demais resoluções: 

a) sinalização de teto com luz giratória; 

b) adesivos traseiros refletivos. 

1.13. O veículo de transporte deverá dispor de balança eletrônica instalada com capacidade para a 
quantidade de resíduos gerados, devendo ser aferida regularmente por empresa habilitada pelo 
INMETRO, sem ônus ao Município. 

1.14. O veículo deverá possuir sistema de comunicação com os serviços de fiscalização da 
Contratante, através de telefones celulares, ininterruptamente durante a execução dos serviços. 

1.15. O veículo deverá trazer, além da placa regulamentada, sinalizações de segurança, 
identificação do serviço prestado e telefone para reclamações, na forma a ser estabelecida pela 
Contratada. 

1.16. O veículo deverá ser provido de ventilação adequada, ser de cor branca e contar com os 
seguintes equipamentos auxiliares: pá, rodo, saco plástico e solução desinfetante. 

1.17. Deve constar no veículo coletor em local visível, as especificações dos resíduos 
transportáveis, com número e código estabelecido na NBR 10.004 da ABNT. 

1.18. Em caso de acidente, a CONTRATADA deverá retirar os resíduos do local atingido, efetuando 
a limpeza e desinfecção simultânea, mediante desinfetantes conforme indicado na NBR 9190 da 
ABNT. 

1.19. Em caso de acidente, a CONTRATADA deverá notificar imediatamente a CONTRATANTE e os 
órgãos estaduais de controle ambiental e de saúde pública. 

1.20. Durante a execução dos serviços, o sistema de carga e descarga, deverá ser de forma a não 
permitir o rompimento dos recipientes. 

1.21. Ao final de cada turno de trabalho e/ou quando necessário durante o período da prestação 
dos serviços, o veículo coletor deverá sofrer limpeza e desinfecção simultânea, usando-se jato de 
água, preferencialmente quente e sob pressão. O efluente proveniente da lavagem e desinfecção 
do veículo coletor deverá ser encaminhado para tratamento, conforme exigências do órgão 
estadual de controle de poluição. 

1.22. Os equipamentos de proteção individual EPI’s dos funcionários que efetuarem os serviços de 
coleta, assim como os que efetuarem os serviços de lavagem e desinfecção do veículo coletor, 
deverão estar permanentemente em conformidade com a NBR 12.810 da ABNT. 
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1.23. A CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários treinamento adequado e submetê-los a 
exames médicos pré-admissionais e periódicos, de acordo com o estabelecido na Portaria 3.214/78 
do Ministério do Trabalho. 

1.24. O local de destinação final dos resíduos dos serviços de saúde coletados será o indicado pela 
licitante contratada, o qual deverá possuir todas as licenças ambientais e outras porventura 
legalmente exigíveis, necessárias ao recebimento dos resíduos oriundos da execução do objeto 
contratual, devendo todas as despesas decorrentes estar inclusas no preço praticado pela 
Contratada, sendo expressamente proibida a sua garimpagem, separação e outra destinação pela 
equipe de coleta ou por terceiros. 

1.25. O (s) veículo (s) e equipamento (s) a ser (em) utilizado (s) nos serviços deverão ser 
dimensionados de forma a permitir a substituição imediata e devida manutenção, preservando a 
execução dos serviços contratados. 

1.26. A fiscalização cabe ao Contratante, bem como à CETESB, CONAMA, ABNT, SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE MUNICIPAL e VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Não obstante, a CONTRATADA seja a única e 
exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, 
sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 
completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para 
isso: 

a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou 
cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente e/ou inadequado; 

b) Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso 
considere prejudicial à boa conservação de seus pertences ou instalações, ou ainda, que não 
atendam às necessidades; 

c) Executar mensalmente a medição dos serviços pelos quilogramas (kg), efetivamente 
coletados, tratados, efetuado o transbordo (se necessário) e dada a devida destinação final. 

1.27. É obrigação da Contratada o fornecimento de todo e qualquer material, utensílio, 
equipamento, insumo, material de proteção, documento, e outros produtos indispensáveis para a 
prestação completa e eficaz do serviço objeto desta Licitação. 

1.28. Todos os funcionários da empresa contratada na execução dos serviços, deverão utilizar 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI adequado a cada caso. 

1.29. É de responsabilidade da Contratada a indenização por qualquer dano, culposo ou doloso, 
que venha a ocasionar durante a execução dos serviços. 

1.30. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais 
como: despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

 

2. RECURSOS FINANCEIROS 

2.1 – Os recursos financeiros para atendimento da presente licitação correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

FICHA 162 
02 – PREFEITURA MUNICIPAL 
02 04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10 302 0009 2022 0000 – MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
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3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
310.000 – SAÚDE GERAL 
 
3. DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO 

3.1 - As propostas das licitantes serão abertas pela Comissão Municipal de Licitação e o resultado 
submetido à HOMOLOGAÇÃO do Sr. Prefeito Municipal. 

3.2 - Será considerada vencedora a proposta que apontar o menor preço global. 

3.3 - Se duas ou mais propostas, em absoluto igualdade em condições, ficarem empatadas na 
primeira colocação, a decisão da licitação será promovida por sorteio entre as licitantes empatadas. 

 

4. DO FORNECIMENTO DE ELEMENTO 

4.1. A Prefeitura do Município de Ariranha, através de sua Comissão de Licitação, fornecerá 
quaisquer informações, esclarecimentos, inclusive via telefônica, através do fone (017) 3576-9200, 
ramal 9208, no horário das 08:00 às 11:00 e das 12:00 às 17:00 horas, nos dias úteis. 

 

5. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. O objeto da presente licitação deverá ser prestado por 12 (doze) meses a partir da assinatura 
do contrato. 

5.2. Os pagamentos serão efetuados com apresentação de Nota Fiscal, com pagamento até 30 dias. 

5.3. O preço será apresentado e estabelecido por quilo e o pagamento será por quantidade 
efetivamente coletada, transportada e tratada dentro de cada mês. 

5.4. Não atingindo a quantidade mensal estimada no presente instrumento, nenhuma penalização 
será imposta pela Contratada ao Contratante. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

6.1 – Os documentos de habilitação e a proposta de preço de cada licitante deverão ser entregues, 
em envelopes distintos, indevassáveis e colados, contendo, em sua parte externa, as seguintes 
informações: 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

EDITAL Nº 049/2014 

CONVITE Nº 027/2014 

 

ENVELOPE 01 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

NOME DO LICITANTE/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 

ENVELOPE 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS” 

NOME DO LICITANTE/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 
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6.2 – O Envelope Nº 01 deverá conter a seguinte documentação será exigida das empresas 
participantes: 

6.2.1 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
6.2.2 – Certidão Negativa de Débito Federal;  
6.2.3 – Certidão Negativa de Débito Estadual; 
6.2.4 – Certificado do FGTS;  
6.2.5 – Certidão Negativa do INSS; 
6.2.6 – Contrato Social, podendo ser original ou cópia autenticada. 

 

6.3 - Todos os documentos devem estar dentro do prazo de validade. 

6.4 - Modelo de proposta comercial consta no anexo 01. 

 

7 DOS RECURSOS 

7.1 - Os recursos serão recebidos e aplicados conforme as normas contidas na Lei Federal nº 8.666 
de 21 de junho de 1993. 

 

8 DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 – A simples participação da licitante, caracterizada pela apresentação da proposta, implicará na 
sujeição da mesma a todas as cláusulas e condições estabelecidas neste edital. 

8.2 – A Prefeitura do município de Ariranha reserva-se o direito de anular ou revogar a presente 
licitação, no todo ou em parte sem que com isso caiba aos concorrentes o direito a qualquer 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

8.3 – Não será levada em consideração qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.  

 

Ariranha, 25 de Agosto de 2014. 

 

 

FAUSTO JUNIOR STOPA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

EDITAL Nº 049/2014 
CONVITE Nº 027/2014 

 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

TELEFONE:  

 
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de Engenharia Sanitária visando à 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e animais de 
pequeno e médio porte, gerados pelos serviços de saúde e limpeza do Município de Ariranha/SP, 
classificados nos grupos “A”, “A2”, “B” e “E” da Resolução CONAMA n° 358/05, Resolução SMA 
33/2006 e Resolução RDC ANVISA nº 306/2004. 
 
Pelo presente, estamos apresentando nossa proposta de preço em conformidade com as 
especificações do edital, sendo: 

 

DESCRIÇÃO Valor Mensal 

Coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços 
de saúde e animais de pequeno e médio porte, gerados pelos serviços de 
saúde e limpeza do Município de Ariranha/SP, classificados nos grupos “A”, 
“A2”, “B” e “E”. 

 

 
Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: 
despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 
Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 
Descrição detalhada dos serviços constam no edital do convite supracitado. 
 

Valor total da Proposta para 12 (doze) meses R$ __________________________. 
 
À Prefeitura do Município de Ariranha, proponho executa o objeto constantes do presente Convite, 
pelo preço acima. 
 
Declaro, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Convite e seus 
anexos, e que inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

Em__________de___________________de 2014. 
 
 

___________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável 

 


