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RETIFICAÇÃO DO EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2016 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 066.01.04.04/2016 

 
 
1- Da alteração:  
 

Fica alterado o item “1.1.1” Especificações/estimativa de volume mensal, item 
“2” do cadastro, item “3.2” documentos envelope nº. 01, item “10” condições de 
pagamento, minuta do contrato (cláusula 1º e 2º), do referido edital e fica designada 
nova data de abertura, conforme abaixo especificado. 

 
Onde lê-se: 
 
1.1.1 Especificação/estimativa de volume mensal: 

 
ITEM DESCRIÇÃO VOLUME/UN 
01 Recolhimento dos grupos 

“A”patogênico e “E” perfurocortante 
1.000 litros/mês 

02 Recolhimento do grupo “B” tóxico 200 litros/quando 
houver/conforme o 

coletado 
 
 
2. DO CADASTRO 
 
2.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até às 17:00 
horas do dia 02 de janeiro de 2017, os seguintes documentos: 
 
 
3.2 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 
 
a) Certificado de Registro Cadastral (CRC) atualizado fornecido pelo Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS. 
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a.1) Se houver vencimento de algum documento, deverá a licitante juntar o 
documento regular ao registro cadastral para sua validação. 
 
b) Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 
credenciamento, estes, com a firma do outorgante reconhecida, outorgando com 
poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente 
licitação. 
  
c) Atestado de capacidade técnica operacional fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, atestando que a empresa (proponente) ou o responsável 
técnico, executa ou executou, satisfatoriamente, serviços de complexidade 
tecnológica equivalente com o objeto da presente licitação;  
 
d) Prova de que a empresa possui no quadro funcional permanente, na data da 
publicação desse edital, profissional responsável, com registro ou inscrição na 
entidade profissional competente; 

 
d.1)  a prova da empresa possuir no quadro permanente, profissional responsável, 
será feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do 
contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou contrato de trabalho entre o profissional e a licitante;  
 
e) Certificado de registro ou inscrição na entidade profissional competente, ou visto 
da mesma, no caso de empresas não sediadas no Estado, em nome da empresa 
licitante (proponente) e do profissional técnico responsável.  
 
f) Licença de Operação – LO - concedida pelo órgão ambiental competente para o 
transporte (fontes móveis de poluição) em nome da empresa licitante em 
conformidade com legislação vigente; 
 
g) Licença Ambiental para a destinação final dos resíduos resultantes do processo 
utilizado, em Aterro Industrial de Classe I, emitida pelo órgão ambiental 
competente,  em nome da empresa licitante. Se a licença ambiental não estiver em 
nome da empresa licitante esta deverá estar acompanhada de contrato firmado entre 
a licitante e a empresa detentora do licenciamento ambiental. 
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h) Prova de que a empresa possui PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional; 

 
i) Prova de que a empresa possui PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais; 

 
j) Certificação de regularidade no Cadastro Técnico Federal em nome da 
proponente, expedido por órgão de controle do meio ambiente. 
 
k) Licença de Operação concedida por órgão ambiental competente de Aterro 
Industrial de Classe I para a Destinação Final de Resíduos Químicos do Grupo B, 
conforme legislação vigente, proveniente dos estabelecimentos da Rede Pública 
Municipal. Se a licença ambiental não estiver em nome da empresa licitante esta 
deverá estar acompanhada de contrato firmado entre a licitante e a empresa 
detentora do licenciamento ambiental. 
 
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1 Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais, mediante empenho e 
apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, até 30 
(trinta) dias após a prestação dos serviços.  Somente serão pagos os valores 
correspondentes aos serviços atestados por servidor responsável. 
 
10.2 Serão processadas as retenções, quando for o caso, nos termos da lei que regula a 
matéria. 
 
MINUTA DO CONTRATO 
 

CLÁUSULA 1°°°° - OBJETO 
 

Execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e a destinação final 
dos Resíduos de serviços de saúde da Classe I dos Grupos “A”- patogênico, grupo 
“E”- Perfurocortante e grupo “B” tóxico, provenientes das Unidades de Saúde de 
Almirante Tamandaré do Sul. 
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CLAUSULA 2°°°°- DA COLETA  

 
A coleta dos materiais será efetuada em recipientes 

(semanalmente/quinzenalmente), em datas previamente estipuladas, nas unidades 
de Saúde do Contratante, em quantidades aproximadas de 1.000L (mil litros) para 
grupos “A” e “E”, além de 200L (duzentos litros) – (quando houver) do grupo “B”. 
 
Lêia-se: 
 
1.1.2 Especificação/estimativa de volume mensal: 

 
ITEM DESCRIÇÃO VOLUME/UN 
01 Recolhimento dos grupos “A1” e 

“A4” patogênico e “E” 
perfurocortante 

1.000 litros/mês 

02 Recolhimento do grupo “B” tóxico 200 litros/quando 
houver/conforme o 

coletado 
 
Observação: A coleta dos materiais será efetuada em recipientes 
(semanalmente/quinzenalmente), em datas previamente estipuladas, na unidade de 
Saúde do Contratante, em quantidades aproximadas de 1.000L (mil litros) para 
grupos “A1”, “A4” e “E”, além de 200L (duzentos litros) – (quando houver) do grupo 
“B”. 
 
2. DO CADASTRO 
 
2.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até às 17:00 
horas do dia 17 de janeiro de 2017, os seguintes documentos: 
 
3.2 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 
 
a) Certificado de Registro Cadastral (CRC) atualizado fornecido pelo Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS. 
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a.1) Se houver vencimento de algum documento, deverá a licitante juntar o 
documento regular ao registro cadastral para sua validação. 
 
b) Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 
credenciamento, estes, com a firma do outorgante reconhecida, outorgando com 
poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente 
licitação. 
  
c) Atestado de capacidade técnica operacional fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, atestando que a empresa (proponente) ou o responsável 
técnico, executa ou executou, satisfatoriamente, serviços de complexidade 
tecnológica equivalente com o objeto da presente licitação, devidamente registrado 
na entidade profissional competente; 
 
d) Prova de que a empresa possui no quadro funcional permanente, na data da 
publicação desse edital, profissional responsável, com registro ou inscrição na 
entidade profissional competente; 

 
d.1)  a prova da empresa possuir no quadro permanente, profissional responsável, 
será feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do 
contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou contrato de trabalho entre o profissional e a licitante;  
 
e) Certificado de registro ou inscrição na entidade profissional competente, ou visto 
da mesma, no caso de empresas não sediadas no Estado, em nome da empresa 
licitante (proponente) e do profissional técnico responsável.  
 
f) Licença de Operação – LO - concedida pelo órgão ambiental competente para o 
transporte (fontes móveis de poluição) em nome da empresa licitante em 
conformidade com legislação vigente; 
 
g) Licença Ambiental para a destinação final dos resíduos objeto do certame, 
resultantes do processo utilizado, em Aterro Industrial, emitida pelo órgão 
ambiental competente,  em nome da empresa licitante, conforme legislação vigente. 
Se a licença ambiental não estiver em nome da empresa licitante esta deverá estar 
acompanhada de contrato firmado entre a licitante e a empresa detentora do 
licenciamento ambiental. 
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h) Prova de que a empresa possui PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional; 

 
i) Prova de que a empresa possui PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais; 

 
j) Certificação de regularidade no Cadastro Técnico Federal em nome da 
proponente, expedido por órgão de controle do meio ambiente. 
 
k) Licença Ambiental para o tratamento dos resíduos objeto do certame, emitida 
pelo órgão fiscalizador competente, em nome da licitante. 
 
l) Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
 
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1 Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais, mediante empenho e 
apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, até 30 
(trinta) dias após a prestação dos serviços.  Somente serão pagos os valores 
correspondentes aos serviços atestados por servidor responsável. 
 
10.2 Serão processadas as retenções, quando for o caso, nos termos da lei que regula a 
matéria. 
 
10.3 As quantidades excedentes serão pagas proporcionalmente ao valor licitado. 
 
MINUTA DO CONTRATO 
  

CLÁUSULA 1°°°° - OBJETO 
 

Execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e a destinação final 
dos Resíduos de serviços de saúde da Classe I dos Grupos “A1” e “A4”- patogênico, 
grupo “E”- Perfurocortante e grupo “B” tóxico, provenientes das Unidades de 
Saúde de Almirante Tamandaré do Sul. 
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CLAUSULA 2°°°°- DA COLETA  

 
A coleta dos materiais será efetuada em recipientes 

(semanalmente/quinzenalmente), em datas previamente estipuladas, na unidade de 
Saúde do Contratante, em quantidades aproximadas de 1.000L (mil litros) para 
grupos “A1”, “A4” e “E”, além de 200L (duzentos litros) – (quando houver) do grupo 
“B”. 
 
2 – Data de abertura: 

 
Fica designado a data de abertura dos documentos e propostas para o dia 20 

de janeiro de 2017 às 08:30h.  
 
3 – Do Edital:  
  
As demais condições editalícias permanecem inalteradas. 
   

 
Almirante Tamandaré do Sul, 02 de janeiro de 2017. 

      
 
 
 

Valdeci Gomes da Silva 
Prefeito Municipal 

 
      
 
 
 
Assessor Jurídico 


