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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 - SESA/AP 

Processo Nº 304.6221/2017 - SESA/AP 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, por intermédio deste Pregoeiro subscrito, 

designado pela Portaria nº 118/2018-SESA, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que na data e horário abaixo indicados, fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na 

forma ELETRÔNICA, com vista à formação de REGISTRO DE PREÇOS, tendo como 

critério de julgamento o MENOR VALOR POR LOTE, em sessão pública virtual, por meio da 

INTERNET, através do sítio www.licitacoes-e.com.br, mediante condições de segurança - 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002; Lei nº 10.191, de 14 de dezembro de 2001; Decreto nº 3.555 de 08 de 

agosto de 2000; Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005; Decreto nº 5.504, de 05 de agosto de 

2005; Decretos Estaduais nº 2.648/2007, nº 1.278/2011 e nº 3.182/2016; Lei Complementar 

Estadual nº 044, de 21 de dezembro de 2007; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006; Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Constituição Federal, de 1988, Artigo 

37, XXI e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 31/05/2018, a partir das 08:00h (horário 

de Brasília). 

 

LIMITE DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 12/06/2018, às 08:00h (horário de 

Brasília). 

 

DATA E A HORA DA DISPUTA: 13/06/2018, às 10:00h (horário de Brasília). 

 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) COM 

FORNECIMENTO DE CONTÊINERES que serão utilizados nos armazenamentos 

(acondicionamento) externos dos Resíduos do Serviço de Saúde (RSS) nos Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde sobre responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) nos 

diversos municípios do Estado do Amapá onde a SESA possui unidades geradoras de resíduos de 

serviços de saúde, de acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 

8.666/1993, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 5.450/2005, RDC 306 da 

ANVISA, RDC 316 da ANVISA e Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as 

características contidas no Termo de Referência e seus Anexos. 

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no site 

www.licitacoes-e.com.br e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 

2.3. A adoção do Sistema de Registro de Preço - SRP fundamenta-se na hipótese prevista 

no Inciso I, II, III e IV, do Artigo 3º, do Decreto 3.182, de 2 de setembro de 2016. 

2.4. A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de pregão, não sendo 

necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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contrato ou outro instrumento hábil, conforme § 3º, do Artigo 9º, do Decreto 3.182, de 2 de 

setembro de 2016. 

2.5. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 (doze) meses, 

incluídas eventuais prorrogações, conforme o Inciso III, do § 3º, do Artigo 15, da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

2.6. A adoção de menor preço por lote foi indicada para atender as peculiaridades que a 

contratação do objeto requer, para atender ao princípio da padronização, que imponha 

compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o 

caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas, conforme do 

Artigo 15, da Lei nº 8.666, de 1993. 

2.7.  Não haverá tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas 

de pequeno porte e microempreendedores individuais por não ser vantajoso para a 

administração ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 

contratado, conforme o Inciso III, do Artigo 49, da Lei Complementar 123, de 2006. 

2.8. Os itens desta licitação devem ser lançados no sistema eletrônico do www.licitacoes-

e.com.br, de acordo com os Anexos do Edital. 

 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO EDITAL 

 

3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição, 

documento tipo “doc" ou equivalente, a ser enviada, exclusivamente, para o e-mail 

cplsesa@gmail.com. 

3.2. O Pregoeiro, se julgar necessário, solicitará auxílio da Assessoria Jurídica da Secretaria de 

Estado da Saúde do Amapá para decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

3.3. Acolhida a impugnação contra este Edital será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, 

conforme Artigo 18 do Decreto 5450/2005. 

3.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente, para o e-mail cplsesa@gmail.com, conforme Artigo 19, Decreto 5450/2005. 

3.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, no campo “documentos” para conhecimento da 

sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame 

acessá-lo para a obtenção das informações prestadas. 

3.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste ato convocatório, o licitante que não apontar 

as falhas ou irregularidades supostamente existentes até 02 (dois) dias úteis que antecederem a 

data fixada à abertura da sessão pública, sendo intempestiva a comunicação do suposto vício 

enviada após o decurso deste prazo. 

 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15§3iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15§3iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15§3iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15§3iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15§3iii
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:cplsesa@gmail.com
mailto:cplsesa@gmail.com
http://www.comprasnet.gov.br/
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4.2. COTA EXCLUSIVA: Os itens são destinados à participação exclusiva das Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte, tendo em vista o cumprimento do disposto no Artigo 48, Inciso I, da 

Lei Complementar n° 123/06 e suas alterações, conforme Anexo XI, do Edital (se for o caso). 

4.3. COTA RESERVADA: Os itens são destinados à participação exclusiva das Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte, por tratar-se de objeto de natureza divisível, referente à cota de até 

25%, tendo em vista o cumprimento do disposto no Artigo 48, Inciso III, da Lei Complementar 

nº 123/06 e suas alterações, conforme Anexo XII, do Edital (se for o caso). 

4.4. COTA PRINCIPAL: Os itens são destinados à ampla competitividade, tendo em vista o 

cumprimento do disposto no Artigo 48, Inciso III, da Lei Complementar nº 123/06 e suas 

alterações, conforme Anexo XIII, do Edital (se for o caso). 

4.5. Os interessados que atenderem aos requisitos do edital e que não se enquadrarem como 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), também poderão lançar propostas de 

preços para os itens da COTA RESERVADA. No entanto não poderão participar da etapa de 

disputa. Tal procedimento tem por objetivo viabilizar a aplicação do disposto na seção 14 (DA 

ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS), quando suas propostas poderão vir a ser consideradas 

para efeito de julgamento em face de inviabilidade de contratação de empresas enquadradas 

como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), em conformidade com o Artigo 

17, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 044, de 21 de dezembro de 2007. 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 

o licitante às sanções previstas neste Edital. 

4.7. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 

dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde, 

também, deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber 

instruções detalhadas para sua correta utilização. 

4.8. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá responsabilidade por 

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

4.9. Não poderão participar deste Pregão: 

a. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 

1) Justifica-se a vedação de participação na presente licitação por não se tratar de objeto 

que não constitui de complexidade técnica, bem como o vulto financeiro não se 

evidencia ser expressivo. 

b. Empresa suspensa de contratar com a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá; 

c. Empresa impedida de participar de licitações ou de contratar com a Administração 

Pública, durante prazo da sanção aplicada; 

d. Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

e. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

f. Empresa que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, 

dissolução, liquidação; 

g. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

h. Servidores desta Secretaria de Estado da Saúde, na forma do Artigo 9º, Inciso III, da Lei 

nº 8.666/93. 
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5. DA VISTORIA 

 

5.1. O licitante poderá vistoriar os locais onde serão executados os serviços até o último dia útil 

anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de se inteirar das 

condições e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto a 

Divisão de Apoio Administrativo (DAA/SESA/AP), pelos telefones (96) 2101-8555, de segunda 

a sexta-feira, das 08:00h às 12:00h, cujo endereço é Av. FAB, nº 69, 2º piso, Centro, CEP: 

68.906-908 - Macapá/AP. 

5.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar 

desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se 

eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Pregão. 

 

 

6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

6.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições:  

a. Coordenar os trabalhos da equipe de apoio. 

b. Responder as questões formuladas pelos interessados, relativas ao certame. 

c. Verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório, analisando sua aceitabilidade. 

d. Desclassificar propostas, quando for o caso, motivando seu ato. 

e. Conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances e à escolha da proposta do lance de 

menor preço. 

f. Verificar e julgar as condições de habilitação do proponente que apresentar a proposta de 

menor preço classificada. 

g. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão. 

h. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso. 

i. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 

homologação. 

 

 

7. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E 

 

7.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor 

de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto ao sitio www.licitacoes-

e.com.br. 

7.2. O sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar 

cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

7.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Secretaria de 

Estado da Saúde ou ao sítio www.licitacoes-e.com.br a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

7.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

7.5. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de 

preços e, quando for o caso, seus anexos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário limite estabelecidos. 

7.6. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-

e.com.br. 

 

 

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 
 

8.1. A licitante deverá na forma expressa no sistema eletrônico, consignar os valores totais por 

item, com até duas casas decimais após a vírgula, em moeda brasileira corrente, com a 

descrição sucinta do material e fabricante/marca do produto para o item o qual deseja, 

observadas as especificações do Termo de Referência. 

8.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todas as despesas e custos, 

como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

8.3. As propostas terão validade de no mínimo 90 (noventa dias), contados da data de abertura da 

sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

8.4. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as 

licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

8.5. As propostas deverão ser enviadas, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até o dia 

e horário previstos para o limite do acolhimento das propostas, quando então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

8.6. Até a abertura das propostas, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 

encaminhada. 

8.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica 

submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

8.8. Serão desclassificadas as propostas dos licitantes que descumprirem a qualquer item desta 

cláusula ou que não atenderem na íntegra as exigências do Termo de Referência, ou ainda, sejam 

omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 

 

 

9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

9.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública na 

internet, no sítio www.licitacoes-e.com.br, utilizando sua chave de acesso e senha para operar o 

Pregão Eletrônico. 

9.2. A partir do horário previsto no Edital terá início à sessão pública virtual do Pregão 

Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a 

aceitabilidade das mesmas. 

a. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.  

b. A desclassificação da proposta será sempre, fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.3. Aberta a etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas propostas classificadas deverão 

estar conectados ao sistema para participar da Sessão de Lances. A cada lance ofertado, o 

http://www.comprasnet.gov.br/
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licitante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e 

valor. 

a. Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave 

de acesso e senha;  

b. O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

c. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro.  

d. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada à identificação do licitante.  

e. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá, exclusivamente, mediante troca 

de mensagens, em campo próprio do Sistema Eletrônico. 

f. O sistema disponibilizará campo próprio, chat de comunicação, para envio de mensagens 

entre o Pregoeiro e os licitantes. 

9.4. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 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. 

 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

10.1. Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas 

que se enquadrarem em uma das situações elencadas no item 9.3, do Edital. 

10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

10.3. Serão desclassificadas as proposta que: 

a. Contenham vícios ou ilegalidades. 

b. Não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, especialmente 

os requisitos técnicos exigidos pelo Termo de Referência. 

c. Apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis. 

1) Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 

2) Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na 

forma do § 3º, do Artigo 43, da Lei nº 8.666/93. 

10.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que 

somente estas participarão da fase de formulação de lances. 

 

 

11. DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

11.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os 

licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 

11.2. As licitantes classificadas poderão encaminhar lances para o preço do lote que deseja 

participar, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
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11.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de 

mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

11.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 

sistema. 

11.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante. 

11.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

11.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, a seu critério, lance cujo valor for 

considerado inexequível; 

11.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

11.9. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

 

12. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 

 

12.1. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 

eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízos dos atos realizados. Retornando o Pregoeiro ao sistema, quando possível sua atuação, 

os atos serão convalidados sem prejuízo para as licitantes. 

12.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

eletrônico será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa às 

licitantes, pelo sítio www.licitacoes-e.com.br. 

 

 

13. DA NEGOCIAÇÃO 

 

13.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, se a proposta melhor 

classificada não tiver sido ofertada por Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP), o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério 

de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

13.2. Não será admitido negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 

13.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 

licitantes. 

13.4. A vencedora deverá adequar sua proposta de preço ao último lance, contendo apenas duas 

casas após a vírgula, conforme regras matemáticas, e conter ainda: 

a. As quantidades, discriminação dos produtos, espécie/tipo e procedência (se for o caso), 

marca, valor unitário e total; 

b. A indicação e descrição detalhada das características técnicas do(s) produto(s) 

proposto(s) para o(s) respectivo(s) item(s) que compõe(m) o objeto desta licitação, em 

conformidade com os requisitos, especificações e condições estipuladas neste Edital, 

inclusive  prazo  de  entrega  e  garantia  e  demais  especificações  que  permitam  aferir  

com precisão ao solicitado no edital; 

http://www.comprasnet.gov.br/
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c. Prazo de entrega e garantia dos produtos, prazo de validade da proposta e prazo de 

pagamento, na forma descrita no específico, onde caso a proposta não conste estas 

informações, serão considerados os prazos do edital; 

 

 

14. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

14.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do Menor Valor por Lote, 

observadas as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

14.2. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preços ou 

vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

 

 

15. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

 

15.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro 

confirmará que a proposta classificada em primeiro lugar possui compatibilidade do preço em 

relação ao valor estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme 

disposições deste Edital. 

15.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados. 

15.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos. 

15.4. EM caso de empate, nos termos da Lei Complementar n.° 123/2006, será assegurada, como 

critério de desempate, preferência de contratação para a Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), cuja proposta seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta 

mais bem classificada no final dos lances do pregão, quando será concedido, pelo sistema 

eletrônico, para Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) mais bem classificada. 

15.5. Para efeito do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a. Encerrada a fase de lances, o licitante enquadrado como Microempresa (ME) ou Empresa 

de Pequeno Porte (EPP), mais bem classificado será convocado para apresentar nova 

proposta, inferior à de menor preço, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão, conforme § 3º, do Artigo 45 do 

dispositivo legal mencionado. 

b. Em caso de apresentação da nova proposta, na forma do Subitem 14.7, do Edital, será 

examinada a aceitabilidade da proposta e os requisitos de habilitação; 

c. Não sendo apresentada nova proposta, na forma do Subitem 14.7, do Edital, ou não 

ocorrendo a contratação, serão convocadas as Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, 

na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito; 

d. O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP); 

e. No caso de igualdade dos valores apresentados pelas Microempresas (ME) ou Empresas 

de Pequeno Porte (EPP), aplica-se o disposto no item 14.7, para que se identifique aquela 

que poderá exercer o direito de preferência previsto no item; 

15.6. Não ocorrendo a contratação da Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

na forma do item anterior, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente 
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vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos de aceitabilidade da proposta e dos 

documentos de habilitação do licitante; 

15.7. Se o valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará as propostas subseqüentes e as respectivas documentações de habilitação 

das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 

atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada habilitada e vencedora;  

15.8. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, será concedido prazo de 60 

(sessenta) dias corridos e improrrogáveis, a partir do encerramento da fase de disputa, à 

empresa Licitante com domicílio fora do estado, para instalar escritório e instalacão, no Estado 

do Amapá, para execução do serviço, sob pena de desclassificação de proposta; e 

15.9. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, será concedido prazo de 60 

(sessenta) dias corridos e improrrogáveis, a partir do encerramento da fase de disputa, à 

empresa Licitante com domicílio fora do estado, para apresentar todas as documentações 

pertinentes à execução do serviço relativas às regulamentações do Estado do Amapá e seus 

municípios, sob pena de desclassificação de proposta. 

 

 

16. DAS DILIGÊNCIAS 

 

16.1. Para os fins de declaração de vencedor, a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá 

nomeará uma equipe técnica, para realização de diligência de avaliação in loco das instalações 

do licitante que ofertar o menor lance, para constatação e verificação de atendimento às 

exigências do Edital e seus anexos. 

16.2. A equipe técnica nomeada pela Secretaria de Estado da Saúde do Amapá será devidamente 

habilitada e qualificada para vistoriar o local, máquinas e/ou equipamentos necessários à 

prestação dos serviços e emitirá o Termo de Diligência. 

16.3. Verificando-se na diligência o não atendimento das exigências editalícias, a Secretaria de 

Estado da Saúde do Amapá convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, para 

avaliação in loco das instalações, com a emissão do respectivo Termo de Diligência, até a 

determinação do licitante vencedor. 

 

 

17. DA HABILITAÇÃO 

 

17.1. Poderão participar deste Pregão os interessados no objeto desta licitação que comprovarem 

possuir os seguintes documentos: 

17.2. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a. Declaração emitida pelo SICAF 

b. Cédula de identidade ou Documento de Identificação do representante legal da empresa. 

c. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

d. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - 

EIRELI: ato constitutivo com todas as suas alterações, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores. 

e. Em se tratando de Procuradores ou Sócios a Procuração dever ser autenticada em 

cartório. 
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f. 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. 

g. Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009, conforme modelo do Anexo V, do Edital. 

h. Certidão de comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 

Porte (EPP), expedida pela Junta Comercial nos termos do Artigo 8º, da Instrução 

Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio - DNRC, quando aplicável, ou Declaração, conforme modelo do Anexo VI, do 

Edital. 

i. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 

Inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), 

conforme modelo do Anexo IV, do Edital. 

17.3. Relativos à Regularidade Fiscal: 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF). 

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. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida 

pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de Certidão fornecida pela 

Procuradoria Geral do Estado do Amapá - PGE, quando aplicável. 

e. Prova de regularidade Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, 

na forma da lei. 

f. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de Débitos ou 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa), emitida por órgão competente. 

g. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

emitida pela Caixa Econômica Federal. 

h. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme o Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011. 

i. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição. 

17.4. Relativa à Qualificação Técnica: 
a. Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, que comprove já ter 

fornecido os produtos constantes do objeto desta licitação, bem como se foram cumpridos 

os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado devera ser fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e datado, 

conforme modelo do Anexo VII, do Edital; 

b. Declaração, sob pena de desclassificação, de inexistência de fato superveniente 

impeditivo de habilitação, fornecida pela empresa e devidamente assinada pelo sócio, 

dirigente, proprietário ou procurador, conforme modelo do Anexo III, do Edital. 

c. Apresentar Licença/Autorização para exercício da atividade desta Contratação, no caso o 

Alvará Estadual ou Municipal do domicilio da empresa; 
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d. Declaração de que atende e cumpri as legislações: da ABNT, do MTE quanto EPI’s dos 

funcionários, RDC 306/2004 e Resolução CONAMA 358/2005 e demais legislações 

acessórias vigentes; 

e. O licitante deverá apresentar: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO), Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) e Laudo técnico de 

condições ambientais de trabalhos atualizados (LTCAT); 

f. Apresentar documento de cadastro emitido pelo órgão responsável de limpeza urbana 

para coleta e o transporte dos resíduos do domicilio da empresa; 

g. Certidão de quitação de registro da Empresa e seus Responsáveis Técnicos no Conselho 

Regional de Engenharia, e Agronomia (CREA) da jurisdição da sede do proponente, 

demonstrando possuir Engenheiro Sanitarista, Engenheiro Químico ou Químico com 

registro CRQ para desenvolver atividade Sanitarista, em seu quadro técnico. Caso o 

proponente seja de outro estado, deve apresentar certidão com visto no CREA 

(RESOLUÇÃO N° 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009 - CONSELHO 

FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. Dispõe sobre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências / 

LEI N° 6.496 - DE 7 DE DEZEZEMBRO DE 1977 Institui a "Anotação de 

Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia e Agronomia; 

autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, de 

uma Mútua de Assistência Profissional, e dá outras providências); 

1) a comprovação do vínculo do responsável técnico com a empresa deverá ser feito 

através de certidão de pessoa jurídica expedida pelo CREA. 

h. Apresentar certificado de treinamento e capacitação dos funcionários envolvidos na 

coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos, atualizados; 

i. Apresentar relação de equipamentos, maquinários e veículos necessários para a perfeita 

execução dos serviços, a saber: 01 (um) triturador para resíduos sólidos com capacidade 

mínima adequada aos quantitativos de resíduos definidos no Anexo III, do Termo de 

Referência; 01 (uma) autoclave para tratar resíduos com risco biológico com capacidade 

mínima adequada aos quantitativos de resíduos definidos no Anexo III, do Termo de 

Referência; 01 incinerador com capacidade mínima de 100 kg/hora; 02 caminhões 

compactadores; e 02 caminhões tipo furgão; balanças para pesagem que deverá ser 

eletrônica/digital, com capacidade de 300 kg/50g e plataforma de 40 x 50m com 

quantitativo mínimo adequado aos quantitativos de resíduos definidos no Anexo III; 

j. Certificado emitido por empresa licenciada (INMETRO) para os veículos transportadores 

de resíduos perigosos; 

k. Licença ou autorização ambiental e Alvará Sanitário para a disposição final dos resíduos 

tratados do domicílio do licitante, na validade; 

l. A empresa vencedora deverá apresentar protocolo por escrito de conduta em caso de 

derramamento de resíduo durante a coleta e transporte, onde conste a notificação aos 

órgãos ambientais e de saúde pública; 

m. Apresentar os seguintes manuais: manual com o plano de contingência em caso de 

interrupção do processo de coleta até a disposição final do resíduo; manual de 

procedimentos operacional padrão do serviço de coleta, tratamento e disposição final dos 

resíduos coletados; plano de gerenciamento da execução de coleta, transporte, tratamento 

e disposição final dos resíduos; 

n. Apresentar laudo de controle de emissão de gases, conforme RDC 306/ANVISA; 

o. A empresa deverá apresentar Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros do domicílio do 

licitante; 
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p. A licitante apresentara uma Declaração que Possuir sistema de tratamento de efluentes 

em suas instalações conforme NBR 7229 e NBR 13969 em suas dependências; 

q. Apresentar Licença de Operação compatível com o tratamento necessário a cada tipologia 

de RSS emitida pelo órgão do Estado do Meio Ambiente (Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente - SEMA/Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Estado do 

Amapá - IMAP) ou do domicílio do licitante; 

r. Apresentar Alvará Sanitário do domicílio do licitante; 

s. Apresentar licença ou autorização ambiental do órgão competente para transporte de 

resíduos perigosos do domicílio do licitante; 

t. Apresentar cadastro do órgão responsável de limpeza urbana para coleta e transporte dos 

resíduos do domicílio do licitante; 

u. A Licitante deverá aprensentar, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos e 

improrrogáveis, a partir do encerramento da fase de disputa, escritório e local para 

prestação de todas as etapas da prestação do serviço, dentro do Estado do Amapá, e um 

preposto responsável e habilitado da empresa para responder qualquer emergência caso 

necessite; 

v. Será concedido prazo de 60 (sessenta) dias corridos e improrrogáveis, a partir do 

encerramento da fase de disputa, à empresa Licitante com domicílio fora do estado, para 

instalar escritório e local para prestação de todas as etapas da prestação do serviço, com 

responsável habilitado, dentro do Estado do Amapá, sob pena de desclassificação de 

proposta; 

w. Será concedido prazo de 60 (sessenta) dias corridos e improrrogáveis, a partir do 

encerramento da fase de disputa, à empresa Licitante com domicílio fora do estado, para 

apresentar Licença/Autorização para exercício da atividade desta Contratação, no caso o 

Alvará Estadual ou Municipal do domicilio da empresa no Estado do Amapá, sob pena de 

desclassificação de proposta; 

x. Será concedido prazo de 60 (sessenta) dias corridos e improrrogáveis, a partir do 

encerramento da fase de disputa, à empresa Licitante com domicílio fora do estado, para 

apresentar Licença de Operação compatível com o tratamento necessário a cada tipologia 

de RSS emitida pelo órgão do Estado do Meio Ambiente (Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente - SEMA/Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Estado do 

Amapá - IMAP), sob pena de desclassificação de proposta; 

y. Será concedido prazo de 60 (sessenta) dias corridos e improrrogáveis, a partir do 

encerramento da fase de disputa, à empresa Licitante com domicílio fora do estado, para 

apresentar licença ou autorização ambiental do órgão competente para transporte de 

resíduos perigosos no Estado do Amapá, sob pena de desclassificação de proposta; 

z. Será concedido prazo de 60 (sessenta) dias corridos e improrrogáveis, a partir do 

encerramento da fase de disputa, à empresa Licitante com domicílio fora do estado, para 

apresentar licença ou autorização ambiental e Alvará Sanitário para a disposição final dos 

resíduos tratados no Estado do Amapá, na validade, sob pena de desclassificação de 

proposta; 

aa. Será concedido prazo de 60 (sessenta) dias corridos e improrrogáveis, a partir do 

encerramento da fase de disputa, à empresa Licitante com domicílio fora do estado, para 

apresentar cadastro do órgão responsável de limpeza urbana para coleta e transporte dos 

resíduos dentro do Estado do Amapá, sob pena de desclassificação de proposta; e 

bb. Será concedido prazo de 60 (sessenta) dias corridos e improrrogáveis, a partir do 

encerramento da fase de disputa, à empresa Licitante com domicílio fora do estado, para 

apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, 
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compatível com as normas do Estado do Amapá, estabelecidas pelos órgaos locais 

responsáveis por estas etapas, sob pena de desclassificação de proposta. 

 

17.5. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
a. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de 

liquides, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta 

comercial. 

1) Para sociedades anônimas, cópia autenticada da publicação do balanço em diário 

oficial ou jornal de grande circulação da sede da licitante. 

c. A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices 

contábeis: 

1) Índice de Liquidez Geral 

 

 
 

2) Índice de Solvência Geral 

 

 
 

3) Índice de Liquidez Corrente 

 

 
 

4) Índice de Grau de Endividamento 

 

 
 

5) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriais de cálculos 

juntados ao balanço. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão ou a quem 

esta designar, reserva-se o direito de efetuar os cálculos. 

6) As empresas que apresentarem índices < 1 para os subitens “1)” a “4)”, deverão 

comprovar, considerados os riscos para a Administração no cumprimento das 

obrigações contratuais, patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do 

valor estimado para a contratação, relativamente à data de apresentação da proposta, 

permitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

7) O Pregoeiro poderá verificar a autenticidade da documentação obrigatória, 

constante no item 16, do Edital, enviada por e-mail, mediante consulta, nos sítios 

oficiais, na base de dados dos órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo 

a verificação meio legal de prova, para fins de habilitação. 

8) Caso algum dos documentos de habilitação venha a perder a validade no curso da 

licitação, o Pregoeiro poderá, conforme lhe faculta o § 3º, do Artigo 43, da Lei n.º 

8.666/93, efetuar consulta ao órgão responsável pela emissão do documento, para 

verificação de sua regularidade. 
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9) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação.  Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será 

inabilitado. 

10) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará a licitante. 

11) Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, havendo alguma 

restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

a) A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a 

apresentação das competentes certidões negativa de débito, ou positiva com 

efeito de negativa, vigente. 

b) O prazo previsto no subitem “11)”, poderá ser prorrogado por igual período, se 

requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração. 

c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste edital, e facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. 

d) Não serão aceitos documentos com a vigência vencida, ou qualquer tipo de 

protocolo, exceto se o edital permitir. 

 

17.6. Também será inabilitado o licitante: 

a. Que não atender às condições deste Edital. 

b. Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, 

fato com ela relacionado e ensejador de inabilitação. 

c. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele 

abrangidos, e por meio da documentação complementar especificada neste Edital. 

d. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores 

de certidões constitui meio legal de prova.  

e. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 

declarada vencedora. 

 

 

18. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

18.1. Após o término do certame e encerrada a negociação de preço, quando houver, o Pregoeiro 

solicitará o envio da documentação de habilitação e a proposta ajustada, da licitante vencedora, a 

ser remetida para o endereço eletrônico cplsesa@gmail.com, no prazo de 3 (três) horas, 

contados da solicitação do Pregoeiro, que se procederá via chat de comunicação no sítio 

www.licitacoes-e.com.br. 

a. A proposta deverá conter a descrição do objeto ofertado, observadas as especificações do 

Termo de Referência. 

mailto:cplsesa2@bol.com.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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18.2. O Pregoeiro também solicitará da licitante vencedora o encaminhamento da proposta 

ajustada ao lance final e dos documentos de habilitação em meio físico, para que sejam juntados 

aos autos do processo licitatório. 

18.3. Os documentos físicos, podendo ser originais, cópias autenticadas em cartório, autenticadas 

pela Administração ou publicações na Imprensa Nacional, deverão ser entregues, no prazo de 08 

(oito) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro, via chat de comunicação do sítio 

www.licitacoes-e.com.br, após o término do certame e negociação de preço, se houver. A 

documentação deverá se endereçada à sala da CPL/SESA, conforme abaixo: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVENIDA FAB, Nº 69 - CENTRO - MACAPÁ-AP - CEP: 68900-073 

AT. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018 - SESA/AP 

ENVELOPE DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 

A/C SR. HELTON HENRIQUE COSTA PINHEIRO 

 

18.4. Os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e 

obrigatoriamente, conter o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

18.5. Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a 

licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

18.6. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados 

da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente 

consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos; 

18.7. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 

Documentos. 

18.8. O descumprimento do prazo para encaminhamento da proposta e da documentação 

acarretará a inabilitação da licitante, salvo comprovado justo motivo, a que a licitante não tenha 

dado causa. 

18.9. A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por documentos extraviados, 

nem os que chegarem fora do prazo estabelecido, ocasião em que a licitante será inabilitada 

sendo convocadas as licitantes remanescentes em ordem de classificação, se for o caso. 

 

 

19. DO RECURSO E DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE 

 

19.1. Após “Declarado Vencedor”, a partir da solicitação do Pregoeiro no chat de comunicação 

do sítio www.licitacoes-e.com.br, será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual, 

qualquer licitante poderá de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, em 

campo próprio (Intenção de Recurso) no sistema do sítio www.licitacoes-e.com.br, conforme 

Artigo 4º, XVIII, da Lei 10.520/02. 

19.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a 

ou rejeitando-a, motivadamente, em campo próprio do sistema. 

19.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 

em campo próprio do sistema, no prazo de até 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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logo, intimadas para, querendo, apresentarem contra razões, também via sistema, em igual 

prazo, que começará a correr do término do prazo da licitante recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, conforme Artigo 109, § 

4º, da Lei 8.666/93. 

19.4.  O recurso deverá ser dirigido à Autoridade Competente, protocolizada perante o Pregoeiro. 

19.5. O Pregoeiro, depois de examinar os Recursos e Impugnações terá o prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis para reformar ou manter sua decisão: 

a. Se o Pregoeiro reformar a decisão, o processo licitatório terá prosseguimento; ou 

b. Se o Pregoeiro mantiver sua decisão, deverá encaminhar o processo à apreciação da 

Autoridade Competente, devidamente informado, com os fundamentos que motivaram o 

indeferimento do Recurso. 

19.6. A Autoridade Competente, munida das informações prestadas pelo Pregoeiro poderá no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis: 

a. ratificar a decisão; 

b. retificar a decisão, proferindo nova decisão, modificando parcial ou totalmente seus 

fundamentos. 

19.7. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento 

da sessão pública deste Pregão, implica em decadência desse direito, ficando o Pregoeiro 

autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

19.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

 

20. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

20.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro, conforme 

estabelece o Inciso IX, do Artigo 11, do Decreto 5.450/2005, sempre que não houver recurso, e 

homologada pelo Secretário de Estado da Saúde, conforme Inciso VI, do Artigo 8º, do Decreto 

5.450/2005. 

20.2. Havendo recurso e se na decisão ficar constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. (Artigo 27, 

do Decreto 5.450/2005). 

 

 

21. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

21.1. Homologado o resultado da licitação, o(s) fornecedor(es) mais bem classificado(os), 

será(ão) convocado(s) para assinar a Ata de Registro de Preço, no prazo e nas condições 

estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorram motivos justificado aceito pela 

administração. 

21.2. É facultado a administração, quando convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no 

prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 

21.3. A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o 

compromisso a ser firmado entre a Secretária de Estado da Saúde e a(s) licitante(s) vencedora(s) 
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do certame, será formalizada de acordo com os Anexos e não será superior a 12 (doze) meses, 

contados da data de sua publicação incluindo suas prorrogações. 

21.4. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar Ata, dentro do prazo 

estabelecido neste Artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.  

21.5. A critério da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá, obedecida à ordem de 

classificação, a(s) licitante(s) vencedora(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata 

de Registro de Preços, será(ão) convocada(s) para retirar a nota de empenho, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações 

assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata. 

21.6. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades 

indicadas nos Anexos, do Edital, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de 

acordo com suas necessidades. 

21.7. A Secretaria de Estado da Saúde do Amapá não está obrigada, durante o prazo de validade 

do registro de preços decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, 

podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao 

beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

21.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 

beneficiário do registro quando a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, depois de realizada a 

licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após 

negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o 

menor que o obtido em referida licitação. 

21.9. Se a(s) licitante(s) vencedora(s) recusar(em) à assinar a Ata de Registro de Preços, sem 

justificativa por escrito, aceita pelo Secretário, o Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das 

sanções administrativas previstas no item 26 deste Edital e Artigo 81 da Lei nº 8.666/93, 

examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, respeitado a ordem de 

classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o 

respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da 

Ata de Registro de Preços. 

21.10. Quanto ao quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado, independente da quantidade de órgãos participantes que 

promoverem a adesão. 

21.11. Não está expressamente vedada à adesão a ata de registro de preço deste certame, 

conforme Artigo 22, § 1º, da lei 8.666/93 e Decreto Estadual nº 3.182/2016. 

 

 

22. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA 

SAÚDE 

 

22.1. Cabe ao Pregoeiro as atribuições dispostas no Artigo 11, do Decreto 5.450/2005: 

a. Coordenar o processo licitatório. 

b. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao Edital, apoiado pelo setor 

responsável pela sua elaboração. 

c. Conduzir a sessão pública na internet. 

d. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório. 

e. Dirigir a etapa de lances. 

f. Verificar e julgar as condições de habilitação. 
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g. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão. 

h. Indicar o vencedor do certame. 

i. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso. 

j. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio. 

k. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 

homologação. 

22.2. Cabe ao Secretário de Estado da Saúde: 

a. Designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento do Pregoeiro e dos 

componentes da equipe de apoio. 

b. Indicar o provedor do sistema. 

c. Determinar a abertura do processo licitatório. 

d. Decidir os recursos contra atos do Pregoeiro quando este mantiver sua decisão. 

e. Adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso. 

f. Homologar o resultado da licitação. 

g. Celebrar o contrato. 

h. Anular o Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado.  

i. Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 

por motivo de fato superveniente devidamente comprovado. 

22.3. É facultado o Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 

diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou 

da documentação. 

22.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, documentos e a sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

 

 

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

 

23.1. As obrigações da Contratante e da Contratada estão estabelecidas nos itens 13 e 14, do 

Termo de Referência. 

 

 

24. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

24.1. O local de execução dos serviços está previsto no item 6, do Termo de Referência. 

 

 

25. DO PAGAMENTO 

 

25.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, 

mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura discriminada em duas vias correspondente ao 

adimplemento de cada parcela do serviço efetivamente concluída. O pagamento será efetuado, 

através de ordem bancária, devendo para isso a CONTRATADA identificar na nota fiscal, o 

nome da empresa, banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 
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realizado o depósito. 

25.1.1. A Nota Fiscal deverá ser preenchida com os dados a seguir indicados: 

 

Secretaria de Saúde do Estado do Amapá 

CNPJ: 23.086.176/0001-03 

Endereço: Avenida FAB, nº 69, Centro, Macapá-AP 

CEP: 68.900-073 

 

25.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 

o Inciso II, do Artigo 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do Artigo 5º, § 3º, 

da Lei nº 8.666/93. 

25.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado 

da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

25.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relação aos materiais empregados. 

25.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 

ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

25.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

25.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital. 

25.8. Antes de cada pagamento também será solicitado a Certidão Negativa de Dívida Ativa 

Estadual, emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Amapá - PGE.  

25.9. Constatando-se, junto ao SICAF ou da PGE, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, a critério da contratante. 

25.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos. 

25.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa. 

25.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

SICAF. 

25.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 

alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF. 
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25.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

a. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, 

o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 

Lei Complementar. 

25.15. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido poderá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 

fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 

mediante aplicação das seguintes formulas: 

 

I = (TX/100) 

         365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

 

26. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 

26.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 

irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação 

prevista na alínea “d”, do Inciso II, do Artigo 65, da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços 

praticados no mercado.  

26.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do Inciso II, do Artigo 

65, da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata 

e iniciar outro processo licitatório. 

26.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 

registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente 

registrado será convocado pelo Órgão, para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

 

 

27. DAS PENALIDADES 

 

27.1. Com fundamento no Artigo 7º, da Lei nº 10.520/2002 e Artigo 28, do Decreto nº 

5.450/2005 ficará impedida de licitar e contratar com o Governo do Estado do Amapá, e será 

descredenciada do cadastro de fornecedores do Governo do Estado do Amapá, pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, garantido contraditório e ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e 

multa a licitante adjudicatária que: 

a. Não assinar a Ata de Registro de Preços, retirar ou não aceitar a nota de empenho, 

quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta. 

b. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital. 

c. Apresentar documentação falsa. 

d. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto. 
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e. Não mantiver a proposta. 

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

g. Comportar-se de modo inidôneo. 

h. Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no Artigo 90, 92, 

93, 94, 95 e 96 da Lei nº 8.666/93. 

i. Fizer declaração falsa. 

j. Cometer fraude fiscal. 

27.2. A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor contratado para a 

contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 

27.3. Com fundamento nos Artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 e alterações, a adjudicatária 

ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução 

parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 

assegurado contraditório e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

a. Multa de: 

1) 0,2% ao dia sobre o valor adjudicado caso material seja entregue com atraso, limitada 

a 15 (quinze) dias. Após, o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 

entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença. 

2) 5% pela inexecução parcial do objeto sobre o valor total da Nota de Empenho. 

3) 10% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 

b. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com o Governo do Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

c. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

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

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. Neste caso será concedida a 

reabilitação sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos. 

27.4. A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a suspensão 

temporária e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

Federal, Estadual e Municipal, descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

 

 

28. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

28.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos 

recursos consignados no Orçamento do Exercício de 2017 da Secretaria de Estado da Saúde do 

Amapá. 

28.2. A dotação orçamentária somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 

instrumento hábil, haja vista que na licitação para registro de preços não é necessário indicá-la, 

conforme autoriza o Art. 7º, §2ºdo Decreto nº 7.892/2013. 

 

 

29. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

29.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data e/ou horário marcado, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
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29.2. A participação neste Pregão implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos 

deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis; 

29.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

29.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

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

29.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

29.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

29.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado o princípio da isonomia e 

do interesse público. 

29.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

29.10. Este edital é instrumento de adesão, donde todos que participem estão automaticamente 

de acordo com suas condições. 

 

 

30. DOS ANEXOS 

 

30.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

a. ANEXO I - Termo de Referência 

b. ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços 

c. ANEXO III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo 

d. ANEXO IV - Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisito Constitucional 

e. ANEXO V - Modelo de Declaração de Microempresa/EPP 

f. ANEXO VI - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

g. ANEXO VII - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

h. ANEXO VIII - Modelo de Atestado de Vistoria 

i. ANEXO IX - Minuta da Ata de Registro de Preços 

j. ANEXO X - Minuta do Contrato 

k. ANEXO XI - Planilha de Cota Exclusiva 

l. ANEXO XII - Planilha de Cota Reservada 

m. ANEXO XIII - Planilha de Cota Principal 

 

 

31. DO FORO 

 

31.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de 
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Macapá-AP, Seção Judiciária do Estado do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

 

Macapá-AP, 08 de junho de 2018. 

 

 

 

 

HELTON HENRIQUE COSTA PINHEIRO 

Membro da Comissão Permanente de Licitação - SESA/AP 

Portaria nº 0279/2018 
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ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 - SESA/AP 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO: 

 

1.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) COM 

FORNECIMENTO DE CONTÊINERES que serão utilizados nos armazenamentos 

(acondicionamento) externos dos Resíduos do Serviço de Saúde (RSS) nos Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde sobre responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) nos 

diversos Municípios do Estado do Amapá onde a SESA possui unidades geradoras de resíduos 

de serviços de saúde, de acordo com as disposições contidas na Lei Federal n° 10.520/2002, Lei 

n° 8.666/1993, Decreto Federal n° 3.555/2000, Decreto Federal n° 5.450/2005, RDC 306 da 

ANVISA, RDC 316 da ANVISA e Resolução CONAMA 358/2005. 

 

2 - JUSTIFICATIVA: 

 

2.1 - O armazenamento, coleta, transporte, tratamento e descarte adequado dos Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS) das unidades de saúde integrantes da SESA tem a seguinte justificativa: 

I) Atender a normatização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por 

meio da RDC n°306/04 que regula o controle dos processos de segregação, 

acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, além de 

estabelecer procedimentos operacionais em função dos riscos envolvidos e concentra 

seu controle na inspeção dos serviços de saúde; 

II) Atender a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n°358/2005 

que trata do gerenciamento do RSS visando a preservação dos recursos naturais e do 

meio ambiente, determinando as competência aos órgãos ambientais estaduais e 

municipais para estabelecerem critérios para o licenciamento ambiental dos sistemas 

de tratamento e destinação final dos resíduos em comento; 

III) Inexistir no âmbito da SESA departamento, funcionários e sistema logístico capaz de 

realizar coleta, transporte, tratamento de resíduos de serviços de Saúde com 

disposição final destes resíduos em aterros sanitários. 

 

3 - DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS - RSS: 

 

3.1 - De acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 358/2005, são 

definidos como geradores de RSS todos os serviços relacionados como atendimento à saúde 

humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; 

laboratórios analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se 

realizem atividades de embalsamamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias 

inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centro de 

controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores 

produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à 
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saúde; serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros similares. 

3.2 - A classificação dos RSS vem sofrendo um processo de evolução contínuo, na medida em 

que são introduzidos novos tipos de resíduos nas unidades de saúde e como resultado do 

conhecimento do comportamento destes perante o meio ambiente e a saúde, como forma de 

estabelecer uma gestão segura com base nos princípios da avaliação e gerenciamento dos riscos 

envolvidos na sua manipulação. 

3.3 - Os resíduos de serviços de saúde são parte importante do total de resíduos sólidos urbanos, 

não necessariamente pela quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do total), mas pelo potencial de 

risco que representam à saúde e ao meio ambiente. 

3.4 - Os RSS são classificados em função de suas características e consequentes riscos que 

podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. 

3.5 - De acordo com a RDC ANVISA n°306/04 e Resolução CONAMA n°358/05, os RSS são 

classificados em cinco grupos: 

Grupo A - engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. 

Exemplos: placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas (membros), tecidos, 

bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras. 

Grupo B - contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio 

ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade. Ex: medicamentos apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos contendo metais 

pesados, dentre outros. 

Grupo C - quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos 

em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear - CNEN, como, por exemplo, serviços de medicina nuclear e 

radioterapia etc. 

Grupo D - não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, 

podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Ex: sobras de alimentos e do preparo de 

alimentos, resíduos das áreas administrativas etc. 

Grupo E - materiais perfuro cortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, 

ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares. 

3.6 - Para esse procedimento licitatório apenas o Grupo C ainda não é objeto dos resíduos de 

interesse de licitação pela SESA, por não fazer parte dos componentes RSS das unidades de 

saúde da SESA. 

3.7 - Os recipientes de coleta interna e externa, assim como os locais de armazenamento onde 

são colocados os RSS, devem ser identificados em local de fácil visualização, de forma 

indelével, utilizando símbolos, cores e frases, além de outras exigências relacionadas à 

identificação de conteúdo e aos riscos específicos de cada grupo de resíduos. 

 

Símbolos de Identificação de Identificação dos Grupos de RSS: 
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3.8 - Armazenamento externo - Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização 

da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos 

coletores. 

3.9 - No armazenamento externo não é permitida a manutenção dos sacos de resíduos fora dos 

recipientes ali estacionados, daí a necessidade da disponibilidade de container pela empresa 

contratada sem ônus para a SESA. 

3.10 - Coleta e transporte externos consistem-na remoção dos RSS do abrigo de resíduos 

(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas 

que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos 

trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações 

dos órgãos de limpeza urbana. 

3.11 - Disposição final, consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para 

recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento 

ambiental de acordo com a Resolução CONAMA n°237/97. 

3.12 - Aterro sanitário, conforme define a NBR 8.419/1984 é a técnica de disposição de resíduos 

sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os 

impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos 

sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma 

camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se 

necessário. O projeto deve ser elaborado para a implantação de um aterro sanitário que deve 

contemplar todas as instalações fundamentais ao bom funcionamento e ao necessário controle 
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sanitário e ambiental durante o período de operação e fechamento do aterro. 

 

4 - FUNDAMENTO LEGAL E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

 

4.1 - Os serviços objeto da presente contratação caracterizam-se como de natureza comum de caráter 

contínuo, tendo em vista que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e são facilmente 

comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço, por meio de 

especificações usuais praticadas no mercado. 

4.2 - A contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços objeto deste Termo encontra amparo 

legal na Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n°10.520, de 07 de julho de 2002, no Decreto n°5.450 

de 31 de maio de 2005, no Decreto n° 2.271, de 07 de julho de 1997. 

 

5 - DO PRAZO CONTRATUAL: 

 

5.1 - O prazo para execução do objeto deste Termo de Referência é de 12 (doze) meses, contados 

a partir da data da assinatura do contrato, podendo este prazo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos mediante a celebração de termo aditivo, nos termos do inciso II do art.57 da 

Lei nº 8.666/93 e alterações, desde que comprovada a real necessidade e com vantagem para a 

Administração, e em caráter excepcional por até doze meses, conforme prevê o § 4° do artigo 57 

da Lei n° 8.666/1993. 

5.2 - Caso a CONTRATADA não tenha interesse em renovar o contrato, deverá manifestar 

formalmente sua intenção a SESA, no prazo mínimo de 90 (noventa) dias antes da data prevista 

para o término da relação contratual. 

 

6 - LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

6.1 - Os serviços contratados serão executados, atendendo os requisitos deste termo de 

referência, nos locais listados na tabela abaixo: 

 

Ordem Estabelecimento de assistência à Saúde 

1.  Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima - HCAL 
2.  Hospital da Mulher Mãe Luzia - HMML 
3.  Hospital de Emergência - HE 
4.  Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 
5.  Hospital da Criança e do Adolescente - HCA/PAI  
6.  Hospital Estadual de Santana - HES/ Clínica de Nefrologia de Santana 
7.  Centro de Referência em Doenças Tropicais - CRDT 

8.  
Centro de Especialidades Odontológicas e seus anexos (CEO Centro e CEO Jesus de 

Nazaré) 
9.  Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - CERPIS 
10.  Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF 
11.  Posto de Saúde da Lagoa dos Índios 
12.  Hospital Estadual do Oiapoque 
13.  Unidade Mista de Vitória do Jari 
14.  Hospital Estadual de Laranjal do Jari 
15.  Unidade Mista de Mazagão 
16.  Unidade Mista de Amapá 
17.  Unidade Mista de Calçoene 
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18.  Unidade Mista de Tartarugalzinho 
19.  Unidade Mista de Pracuúba 
20.  Unidade Mista de Serra do Navio 
21.  Unidade Mista de Ferreira Gomes 
22.  Unidade Mista de Pedra Branca do Amapari 
23.  CAPS AD 

 24.  CAPS Gentileza 
25.  Anexo HCA 

 

7 - REQUISITOS TÉCNICOS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DOS RSS, 

ARMAZENAMENTO E COLETA EXTERNA: 

 

7.1 - A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de 

acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT. No transporte dos RSS podem ser 

utilizados diferentes tipos de veículos, de pequeno até grande porte, dependendo das definições 

técnicas dos sistemas municipais. Geralmente para esses resíduos são utilizados dois tipos de 

carrocerias: montadas sobre chassi de veículos e do tipo furgão, ambas sem ou com baixa 

compactação, para evitar que os sacos se rompam. 7.2 - Os sacos nunca devem ser retirados do 

suporte durante o transporte, também para evitar ruptura. 

7.3 - O pessoal envolvido na coleta e transporte dos RSS deve observar rigorosamente a 

utilização dos EPIs e EPCs adequados. 

7.4 - Em caso de acidente de pequenas proporções, a própria equipe encarregada da coleta 

externa deve retirar os resíduos do local atingido, efetuando a limpeza e desinfecção simultânea, 

mediante o uso dos EPIs e EPCs adequados. Em caso de acidente de grandes proporções, a 

empresa e/ou administração responsável pela execução da coleta externa deve notificar 

imediatamente os órgãos municipais e estaduais de controle ambiental e de saúde pública. 

7.5 - Ao final de cada turno de trabalho, o veículo coletor deve sofrer limpeza e desinfecção 

simultânea, mediante o uso de jato de água, preferencialmente quente e sob pressão. Esses 

veículos não podem ser lavados em postos de abastecimento comuns. O método de desinfecção 

do veículo deve ser alvo de avaliação por parte do órgão que licencia o veículo coletor. 

7.6 - As características dos veículos coletores do RSS do grupo A, B, D e E estão 

detalhadamente descritas no Anexo I deste termo de referência e devem ser rigorosamente 

observadas; 

7.7 - Para a coleta de RSS do grupo B, resíduos químicos perigosos, o veículo deve atender aos 

seguintes requisitos: Observar o Decreto Federal nº 96.044, de 18 de Maio de 1988, e a Portaria 

Federal nº 204, de 20 de maio de 1997; portar documentos de inspeção e capacitação, em 

validade, atestando a sua adequação, emitidos pelo Instituto de Pesos e Medidas ou entidade

 por ele credenciada. 

7.8 - A massa de resíduos comum (grupo D) deverá ser transportada do armazenamento externo 

de cada unidade geradora ao Aterro Controlado de Macapá, localizado no Km 14 da BR156, pelo 

percurso mais adequado. 

7.9 - Os resíduos dos grupos A, B e E deverão ser encaminhados para o sistema de tratamento da 

Contratada e receber tratamento compatível com tipo de resíduos (esterilização ou incineração), 

conforme define a RDC ANVISA n°306/2004. 

7.10 - Ressalte-se que após o devido tratamento dos resíduos biológicos, os resíduos resultantes 

poderão ser transportados até o local de destinação final em veículo especifico para resíduos 

comuns. 
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8 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - RSS: 

 

8.1 - 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. 

8.2 - O processo de autoclavação aplicado em laboratórios para redução de carga microbiana de 

culturas e estoques de microrganismos está dispensado de licenciamento ambiental, ficando sob 

a responsabilidade dos serviços que as possuírem, a garantia da eficácia dos equipamentos 

mediante controles químicos e biológicos periódicos devidamente registrados. 

Os sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao estabelecido na 

Resolução CONAMA n°.316/2002. 

A empresa contratada deve garantir o tratamento do resíduo conforme especificação técnica a 

seguir: 

a. Resíduos do grupo A1 - devem ser submetidos a tratamento em equipamentos que reduzam 

ou eliminem a carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana (esterilizado 

ou incinerado). 

b. Resíduos do grupo A2 - devem ser submetidos a tratamento em equipamentos que reduzam 

ou eliminem a carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana. 

c.   - que não tenham valor científico ou legal e que não tenham sido conduzidos pelo 

paciente ou por seus familiares-devem ser encaminhados para sepultamento ou tratamento. Se 

forem encaminhados para o sistema de tratamento (cremação ou incineração), devem ser 

acondicionados em sacos vermelhos com a inscrição "peças anatômicas". O órgão ambiental 

competente no Estado ou Município pode aprovar outros processos alternativos de destinação. 

d. Resíduos do grupo A4 - não necessitam de tratamento. 

e. Resíduos do grupo A5 - devem ser submetidos a incineração. 

f. Resíduos químicos do grupo B, quando não forem submetidos a processo de reutilização, 

recuperação ou reciclagem- devem ser submetidos a tratamento por incineração. 

g. Excretas de pacientes tratados com quimioterápicos antineoplásicos - podem ser 

eliminadas no esgoto, desde que haja tratamento de esgotos na região onde se encontra o serviço. 

Caso não exista tratamento de esgoto, devem ser submetidas a tratamento prévio no próprio 

estabelecimento, antes deliberados no meio ambiente. 

h. Resíduos de produtos e de insumos farmacêuticos, sob controle especial (Portaria 

MS344/98) - devem atender a legislação em vigor (incineração). 

i. Fixadores utilizados em diagnóstico de imagem - devem ser submetidos a tratamento e 

processo de recuperação da prata. 

j. Reveladores utilizados no diagnóstico de imagem - devem ser submetidos a processo de 

neutralização, podendo ser lançados na rede de esgoto, desde que atendidas as diretrizes dos 

órgãos de meio ambiente e do responsável pelo serviço público de esgotamento sanitário. 

k. Lâmpadas fluorescentes - devem ser encaminhadas para reciclagem ou processo de 

tratamento. 

l. Resíduos Químicos contendo metais pesados - devem ser submetidos a tratamento. 

m. Restos alimentares de refeitórios e de outros - que não tenham mantido contato com 

secreções, excreções ou outro fluido corpóreo, podem ser encaminhados ao processo de 

compostagem. 

n. Os restos e sobras de alimentos citados acima podem ser utilizados como ração animal, se 

forem submetidos a processo de tratamento que garanta a inocuidade do composto, devidamente 

avaliado e comprovado por órgão competente da Agricultura e de Vigilância Sanitária do Estado. 
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o. Os resíduos líquidos provenientes de rede de esgoto (águas servidas) de estabelecimento de 

saúde devem ser tratados antes do lançamento no corpo receptor (nos córregos etc). Sempre que 

não houver sistema de tratamento de esgoto da rede pública, devem possuir o tratamento interno. 

p. Os resíduos perfuro cortantes contaminados com agente biológico classe de risco 4, 

microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença 

emergente, que se tornem epidemiologicamente importantes ou cujo mecanismo de transmissão 

seja desconhecido, devem ser submetidos a tratamento, mediante processo físico ou outros 

processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga 

microbiana, em equipamento compatível com nível III de inativação microbiana, considerando 

grupo E. 

q. Os resíduos perfuro cortantes contaminados com radionuclídeos devem ser submetidos ao 

mesmo tempo de decaimento do material que o contaminou. 

 

9 - DOS REQUISITOS GERAIS DOS SERVIÇOS: 

 

9.1 - A unidade referência da prestação de serviços será por KG efetivamente pesados na 

balança, divididos por grupos de RSS. 

9.1.1- A empresa deverá fornecer/ceder balança de pesagem em todas as unidades geradoras de 

RSS. 

9.1.2 - A balança deverá ser eletrônica/digital, com capacidade de 300 kg/50g e plataforma de 40 

x 50m.  

9.2 - Atender e cumprir a legislação: RDC 306/2004 e Resolução CONAMA 358/2005 e demais 

legislações acessórias vigentes. 

9.3 - Mensalmente a empresa contratada deverá emitir relatório técnico do lixo processado 

assim como a quantidade em Kg que foram tratados e lixo comum que foi enviado ao 

aterro sanitário, bem como a comprovação de quitação pelo serviço de disposição final de 

ambos resíduos. 

9.4 - No ato da coleta a empresa deverá emitir Ficha de Coleta, assinada pelo motorista da 

empresa contratada e do fiscal da unidade geradora, informando pesagem por tipo de 

resíduo, o dia e horário da realização do serviço. 

9.5 - Proceder a coleta, transporte, tratamento e disposição finais de Resíduos de Serviços 

de Saúde (RSS), com potencial biológico e químico (GRUPO A, B e E) conforme estabelece 

a legislação vigente. 
9.6 - Proceder a coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos do grupo B, 

conforme RDC ANVISA 306/2004, que possam ser tratados localmente, considerando a 

inexistência de aterro para resíduos perigosos. 

9.7 - Proceder a coleta, transporte e disposição final de RSS comum (GRUPO D). 

9.8 - Fornecer e manter containers no depósito temporário de coleta das Unidades de Saúde da 

SESA relacionadas no tópico 6, em quantidade suficiente para a demanda, identificados, 

conforme legislação vigente, enquanto aguarda coleta e transporte para o destino final. 

9.8.1 - Após a coleta dos RSS, o local onde se encontram os containers deverá ser limpo e 

higienizado pela empresa de transporte e coleta de RSS, a fim de evitar possível acúmulo de 

restos de materiais. 

9.9 - A empresa deverá possuir uma reserva de 50% no número de containers para possibilitar a 

manutenção e higienização, que deverá ser feita nas dependências da mesma, com comprovação 

de tratamento dos efluentes gerados na higienização dos contêineres e veículos transportadores 

assim como do tratamento dos resíduos. 



 
 
 
 

 
Av. FAB, nº 69 - Centro - Macapá-AP - CEP - 68900-073 - Fone: (096) 2101-8555 - e-mail: cplsesa@gmail.com 

CPL/SESA 

Fl.:________ 

Rub.:_____ 

304.6221/2017 

9.10 - Obedecer às normas da ABNT e legislação correlata vigente quanto à prestação dos 

serviços de coleta de resíduos. Os funcionários da empresa, no momento da coleta, deverão estar 

utilizando os EPI (Equipamentos de Proteção individual) necessários para o contato com 

resíduos. 

9.10 - A CONTRATADA deverá apresentar seu PCMSO-Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional, onde deverão ser apresentadas cópias das carteiras de vacinação dos 

funcionários com o recebimento dos esquemas vacinais contra Hepatite B e Tétano; 

9.11 - A empresa deverá ainda apresentar o Programa de Capacitação Continuada, com carga 

horária mínima de 20 horas e a comprovação de capacitação e treinamento dos funcionários que 

atuam no transporte, tratamento e disposição final destes resíduos. 

9.12 - Deverão ser apresentados e anexados ao processo cópia da Licença de Operação 

compatível com o tratamento necessário a cada tipologia de RSS emitida pelo órgão do Estado 

do Meio Ambiente (Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/Instituto de Meio 

Ambiente e Ordenamento Territorial do Estado do Amapá-IMAP) e Licença da Vigilância 

Sanitária Estadual, além do documento de cadastro emitido pelo órgão responsável de limpeza 

urbana para coleta e o transporte dos resíduos. Empresas de fora do Estado do Amapá, deverão 

apresentar os documentos acima do seu domicílio; 

9.13 - Para fins de fiscalização a empresa deverá possuir registro de toda e qualquer 

intercorrência referente às etapas de manejo dos resíduos de responsabilidade dos 

estabelecimentos de saúde e informar ao gestor do contrato. 

9.14 - O responsável técnico da empresa não deverá ter vínculo empregatício com a Secretaria de 

Estado da Saúde (SESA/AP) e suas unidades vinculadas. 

9.15 - A empresa vencedora do certame deverá estruturar o local onde ficam os contêineres: 

delimitando o espaço fazendo com que somente o fiscal do contrato e os funcionários que 

trabalham com a coleta tenham acesso, a fim de evitar o trânsito de pessoas diversas e 

contaminações. 

 

10 - QUANTITATIVO ESTIMADO DE RSS POR KG/MÊS POR ESTABELECIMENTO 

DE SAÚDE - SESA: 

 

10.1 - O quantitativo de resíduos do serviço de saúde foi estimado com base na contratação 

anterior, pautado no estudo prévio da Coordenadoria de Assistência Hospitalar que utilizou como 

base os quantitativos apresentados pelas unidades de saúde mais o acréscimo de 20%, bem como 

fez a inclusão dos novos estabelecimentos de saúde integrados a rede de assistência e retirou os 

que não são de responsabilidade da SESA/AP. (Anexo III). 

 

11 - QUANTITATIVO ESTIMADO DE CONTAINERS: 

 

11.1 - O quantitativo de containers destinados ao abrigo externo dos resíduos do serviço de saúde 

foi estimado com base na contratação anterior, acrescido de margem de segurança para atender a 

sazonalidade do aumento dos atendimentos nos serviços de saúde, foram acrescidos unidades de 

containers para atender os novos estabelecimentos de assistência hospitalar, bem como a 

inclusão das unidades mistas de saúde integrantes Coordenadoria Regional de Saúde, descritos 

detalhadamente no Anexo IV. 
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12 - DOCUMENTAÇÃO: 

 

A empresa deverá apresentar a seguinte documentação, dentro de sua data de validade, sob pena 

de ser inabilitado. 

 

12.1 - Para comprovação da qualificação técnica: 

a) Certidão de quitação de registro da Empresa e seus Responsáveis Técnicos no Conselho 

Regional de Engenharia, e Agronomia (CREA) da jurisdição da sede do proponente, 

demonstrando possuir Engenheiro Sanitarista, Engenheiro Químico ou Químico com registro 

CRQ para desenvolver atividade Sanitarista, em seu quadro técnico. Caso o proponente seja de 

outro estado, deve apresentar certidão com visto no CREA (Resolução n° 1.025, de 30 de 

outubro de 2009 - Conselho Federal de Engenharia, e Agronomia. Dispõe sobre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências/Lei 

n°6.496-de 7 de dezembro 1977 Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação 

de serviços de Engenharia e Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional, e dá outras 

providências). 

b) Deverão ser apresentados e anexados ao processo cópia da Licença de Operação compatível 

com o tratamento necessário a cada tipologia de RSS emitida pelo órgão do Estado do Meio 

Ambiente (Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/Instituto de Meio Ambiente e 

Ordenamento Territorial do Estado do Amapá - IMAP) e Licença da Vigilância Sanitária 

Estadual, além do documento de cadastro emitido pelo órgão responsável de limpeza urbana para 

coleta e o transporte dos resíduos. Empresas sediadas fora do Estado do Amapá deverão 

apresentar os documentos acima do seu domicílio. 

c) A comprovação do vínculo do responsável técnico com a empresa deverá ser feito através de 

certidão de pessoa jurídica expedida pelo CREA/CRQ. 

d) Licença ambiental de operação do aterro sanitário, ou método de disposição final do resíduo; 

e) Licença ou autorização ambiental do órgão competente para transporte de resíduos perigosos, 

dentro do estado do Amapá e para empresas licitantes que atuam fora do Estado do Amapá, 

apresentar de seu domicílio em que a empresa proponente pertence. 

f) Apresentar certificado de treinamento e capacitação dos funcionários envolvidos na coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos, atualizados. 

g) Apresentar relação de equipamentos, maquinários e veículos necessários para a perfeita 

execução dos serviços, a saber: 01 (um) triturador para resíduos sólidos com capacidade mínima 

adequada aos quantitativos de resíduos definidos no Anexo III, do Termo de Referência; 01 

(uma) autoclave para tratar resíduos com risco biológico com capacidade mínima adequada aos 

quantitativos de resíduos definidos no Anexo III, do Termo de Referência; 01 incinerador com 

capacidade mínima de 100 kg/hora; 02 caminhões compactadores; e 02 caminhões tipo furgão; 

balanças para pesagem que deverá ser eletrônica/digital, com capacidade de 300 kg/50g e 

plataforma de 40 x 50m com quantitativo mínimo adequado aos quantitativos de resíduos 

definidos no Anexo III. 

h) Certificado emitido por empresa licenciada (INMETRO) para os veículos transportadores de 

resíduos perigosos. 

i) Licença ou autorização ambiental para a disposição final dos resíduos tratados, na validade. 

j) Atestado de capacidade técnica da empresa proponente onde conste que realizou serviços de 

natureza compatível em características, quantidade e prazos com o objeto da licitação, emitido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no órgão competente; 
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k) A empresa vencedora deverá apresentar protocolo por escrito de conduta em caso de 

derramamento de resíduo durante a coleta e transporte, onde conste a notificação aos órgãos 

ambientais e de saúde pública. 

l) Apresentar os seguintes manuais: manual como plano de contingência em caso de 

interrupção do processo de coleta até a disposição final do resíduo; manual de 

procedimentos operacional padrão do serviço de coleta, tratamento e disposição final dos 

resíduos coletados; plano de gerenciamento da execução de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos. 

m) Apresentar laudo de controle de emissão de gases, conforme RDC306/ANVISA. 

n) A empresa deverá apresentar Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

o) Possuir sistema de tratamento de efluentes em suas instalações conforme NBR7229 e NBR 

13969 em suas dependências, devidamente licenciados. 

p) O licitante deverá apresentar: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 

Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) e Laudo técnico de condições ambientais 

de trabalhos atualizados (LTCAT); 

q) Será concedido prazo de 60 (sessenta) dias corridos e improrrogáveis, a partir do 

encerramento da fase de disputa, à empresa Licitante com domicílio fora do estado, para instalar 

escritório e instalacão de local para execução do serviço, sob pena de desclassificação de 

proposta; e 

r) Será concedido prazo de 60 (sessenta) dias corridos e improrrogáveis, a partir do 

encerramento da fase de disputa, à empresa Licitante com domicílio fora do estado, para 

apresentar todas as documentações pertinentes à execução do serviço relativas às 

regulamentações do Estado do Amapá e seus municípios, sob pena de desclassificação de 

proposta. 

 

12.2 - Para comprovação da habilitação jurídica: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de 

eleição de seus atuais administradores. 

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria 

em exercício. 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país. 

d) Declaração do proponente de que não pesa contra si declaração de idoneidade, que tenha sido 

expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo. 

e) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

f) Certidão Simplificada da empresa proponente, emitida pela Junta Comercial da sede da 

empresa. 

 

12.3 - Para comprovação da regularidade fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação. 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do licitante. 

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, sendo 

que estas poderão estar atestadas pelos órgãos expedidores. 
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h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

 

12.4 - Para a comprovação da qualificação econômico-financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do proponente; 

b) Toda a documentação deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente. O Pregoeiro e sua equipe de apoio não farão conferência 

com o original. 

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentado na 

forma da lei, juntamente com a cópia do livro Diário devidamente registrado na Junta Comercial, 

de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 

12.5 - Diligências: 

12.5.1 - No caso de realização de diligência a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá nomeará 

uma comissão composta de técnicos devidamente habilitados e qualificados para vistoriar o 

local, máquinas e/ou equipamentos necessários à prestação dos serviços e emitirão Termo de 

Diligência; 

12.5.1.1 - Verificando-se na diligência o não atendimento das exigências editalícias, a Secretaria 

de Estado da Saúde do Amapá convocará os demais licitantes, na ordem de classificação, para 

avaliação in loco das instalações, com a emissão do respectivo Termo de Diligência, até a 

determinação do licitante vencedor. 

 

13 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

13.1 - A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços nas datas reservadas pela 

CONTRATANTE, obedecendo todas as cláusulas e condições pactuadas neste contrato. 

13.2 - A CONTRATADA deverá instalar sistema de pesagem dos resíduos nas unidades 

geradoras, que deverá ser acompanhada por servidor designado para tal. 

13.2 - A CONTRATADA deverá ceder balança (homologada pelo INMETRO) para 

pesagem dos resíduos em cada unidade geradora, que deverá ser acompanhada por 

servidor designado para tal no momento de cada pesagem, bem como anotado em registro 

próprio da unidade. E deverá apresentar certificado do IPEM-AP Instituto de Pesos e 

Medidas do Estado do Amapá, que será o responsável por aferir se a balança não foi 

adulterada, sendo realizadas fiscalizações por este órgão em três e três meses  cargo da 

Contratada. 

13.3 - Apresentar mensalmente comprovante de quitação da Taxa de Resíduos de Serviços de 

Saúde, cobrada pela empresa operadora do aterro municipal, para disposição final dos RSS. 

13.4 - Manter o seu empregado uniformizado, obrigatoriamente com uso de EPI que a atividade 

requer (uniforme, luva, gorro, óculos, avental máscara, bota conforme NBR 12.810 da ABNT), 

devidamente identificado por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente 

qualquer um deles cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à boa ordem e as normas disciplinares da CONTRATANTE ou 

ao interesse do serviço público. 

13.5 - Ser responsável pelos danos e desaparecimento de bens materiais e avarias causadas por 

seus empregados à CONTRATANTE, desde que fique comprovada a responsabilidade, não 

excluindo essa Responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, 

conforme disposto no art.70, da Lei nº 8.666/93. 
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13.6 - Prestar os serviços objeto desta licitação, conforme frequência e os horários fixados pela 

CONTRATANTE. 

13.7 - Não deixar em hipótese nenhuma faltar material ou insumos necessários à realização dos 

serviços, bem como substituir imediatamente equipamentos que por ventura apresentem defeitos. 

13.8 - Deverá ainda, dar plena e fiel execução ao presente termo de referência e contrato, 

respeitada as cláusulas nele estabelecidas e seus anexos, bem como as estipuladas em sua 

Proposta que não o contrariem, observadas, ainda, as obrigações prescritas em Lei, decretos e 

normas, aplicáveis à espécie, ou pertinentes ao objeto deste Contrato. 

13.9 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões no objeto deste 

Contrato, que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total 

global do Contrato, podendo a supressão ser superior a este limite, por acordo entre as partes. 

13.10 - A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a relação contratual, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas. 

13.11 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, 

quanto à execução dos serviços contratados. 

13.12 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 

serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE. 

13.13 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causará CONTRATANTE ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

13.14 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigida neste certame, 

inclusive com desenvolvimento de plano de capacitação continuada para seus funcionários, com 

observação do PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL e cópias das carteiras de vacinação dos funcionários para que seja comprovado 

o recebimento dos esquemas vacinais contra Hepatite B e Tétano; 

13.15 - Indicar por escrito e antes do início das atividades - preposto, aceito pelo Contratante, 

durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que 

necessário, indicando-se o seu nome, telefone, e-mail e endereço, a quem o fiscal do contrato 

deverá se reportar para resolução de pendências.  

13.16 - Destinar material e equipamentos adequados e em número suficiente ao desenvolvimento 

das atividades. 

13.17 - Os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados atendendo às exigências 

legais referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou, na sua ausência, às normas e critérios 

internacionalmente aceitos.  

13.18 - Os resíduos de serviços de saúde devem ser separados de acordo com as características 

físicas, químicas, biológicas e classificação e acondicionados em sacos e/ou recipientes 

impermeáveis, resistentes a ruptura e vazamentos, contendo identificação do conteúdo.  

13.19 - Fornecer, em regime de comodato, os contêineres necessários para realização do serviço 

contratado. 

13.20 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação sem prévia 

anuência do Contratante. 

 

14 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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14.1 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 

contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da 

CONTRATADA às dependências da SESA; 

14.2 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal; 

14.3 - Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços com vistas ao seu perfeito 

cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam 

medidas corretivas (vide tópico 16-fiscalização do contrato); 

14.4 - Aplicar à contratada as penalidades cabíveis; 

14.5 - Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

especificações constantes do objeto do Pregão Eletrônico. 

14.6 - Os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde de responsabilidade da SESA deverão manter 

a operacionalização de seus PGRSS, e sempre que houver mudanças nos mesmos, deverá ser 

informado aos órgãos responsáveis pela fiscalização e/ou aprovação dos Planos. 

14.7 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, nos 

termos do edital, de sua proposta e de acordo com as cláusulas contratuais; 

14.8 - Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 

da CONTRATADA; 

14.9 - Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e 

tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução deste contrato; 

14.10 - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio do responsável da unidade, ou outro 

servidor ou comissão designados para esse fim. 

 

15 - DO PAGAMENTO: 

 

15.1 - Os pagamentos deverão ser efetuados mensalmente, mediante a execução do objeto deste 

contrato, sendo que, a contratada deverá apresentar boletim de medição do serviço contendo 

quantidade discriminada por tipo de resíduo e assinatura do servidor ou responsável pelo setor de 

acompanhamento da pesagem e demais serviços, comprovação de quitação do serviço de 

disposição final e a Nota Fiscal mensal ao DAA/SESA ou setor equivalente, e esta deverá ser 

atestada pelo Fiscal do Contrato da SESA, para posterior liquidação e pagamento da despesa pela 

Secretaria de Estado da Saúde, mediante ordem bancária creditada em conta corrente específica 

do licitante. 

 

16 - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 

16.1 - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços. 

16.2 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e gerida por representante da 

administração devidamente designado por portaria, sendo permitida, a designação de auxiliares 

designados também por portaria ou a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a esta atribuição, conforme o disposto no art.67 da Lei n°8.666/93 e suas 

alterações. 

16.3 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão se 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a SESA. 

16.4 - Verificar a certificação de conformidade com as orientações do órgão de limpeza urbana. 
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16.5 - Verificar o sistema de coleta adotado, se em contenedores basculháveis mecanicamente ou 

manualmente, freqüência de coleta, se ocorre disponibilização dos contenedores pela empresa. 

16.6 - Verificar os tipos de veículos utilizados de acordo com sua adequação às normas. 

16.7 - Verificar se o veículo possui sistema de contenção para líquidos. 

16.8 - Verificar o procedimento da coleta pelos funcionários da equipe de coleta, quanto ao 

rompimento de sacos, liberação de líquidos ou contaminação do ambiente. 

16.9 - Verificar o uso de EPIs pelos funcionários da empresa. 

16.10 - Verificar se o estabelecimento possui tratamento prévio ou tratamento interno ou se o 

serviço é terceirizado. 

16.11 - Verificar quais são os tipos de tratamento dispensados aos resíduos. 

16.12 - Identificar as empresas tratadoras de resíduos de serviços e saúde e se as mesmas emitem 

certificação de conformidade com as orientações do órgão ambiental. 

16.13 - Verificar se as empresas terceirizadas que cuidam do tratamento dos resíduos estão 

licenciadas pelo órgão ambiental. 

16.14 - Verificar quais resíduos químicos perigosos estão sendo submetidos a tratamento, quais 

estão sendo dispostos em aterro, e quais estão sendo submetidos a processo de reutilização, 

recuperação ou reciclagem. 

16.15 - Verificar a existência de rede coletora com tratamento de esgoto. 

16.16 - Verificar o processo para decaimento de rejeitos radioativos (se houver). 

16.17 - Verificar quais os tipos de disposição final existentes. 

16.18 - Caso a disposição final seja o aterro sanitário ou célula especial de RSS, verificar se os 

mesmos possuem licenciamento ambiental. 

16.19 - Requerer da empresa contratada a apresentação de licença ambiental para o tratamento 

ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, e documento de cadastro emitido pelo 

órgão responsável de limpeza urbana para a coleta e o transporte dos resíduos. 

16.20 - Requerer da empresa contratada para o tratamento dos resíduos, tanto a licença de 

operação (LO) como os documentos de monitoramento ambiental previstos no licenciamento. 

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

17.1 - Sanções relativas ao Contrato: 

 

17.1.1 - Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 

CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

17.1.2 - Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contra recibo do representante 

legal da CONTRATADA, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis que apresente 

justificativas para o atraso, que só serão aceita mediante crivo da Administração pública. 

18.1.3 - Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do Banco do Brasil 

S/A, por meio de documento a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 

CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação: 

a) 0,5% ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, 

limitada a incidência de 15 dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 

Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 10% sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por 

período superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação 
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assumida; 

c) 20% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

d) As multas por execução contratual imperfeita terão a seguinte gradação: 
 
 
 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
01 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato 
02 0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato 
03 0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato 
04 1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato 
05 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato 
06 4,0% por dia sobre o valor mensal do contrato 

 
 

INFRAÇÃO 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

01 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou conseqüências letais. 
06 

02 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento 
05 

03 
Utilizar dependências da Secretaria de Estado da Saúde e suas vinculadas 

para fins diversos do objeto do contrato; por ocorrência. 
04 

Para os itens seguintes, deixar de: 
04 Zelar pelas instalações da CONTRATANTE utilizadas, por item e por dia. 03 
05 Cumprir determinação formal ou instrução do fiscal, por ocorrência. 02 

06 
Deixar de recolher os RSS no prazo determinado prejudicando o 

funcionamento das unidades de saúde, por item e por dia. 
04 

07 
Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não previstos nesta 

tabela de multas, por item e por ocorrência. 
01 

08 

Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não previstos nesta 

tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência. 

02 

 

17.3 - Impedimento de licitar e contratar como Estado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, no caso 

de falha ou fraude na execução do Contrato, ou cometimento de fraude fiscal. 

17.4 - No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

17.5 - Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 

pagamento a que a CONTRATADA fazer jus ou descontado da garantia prestada. Em caso de 

inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido será cobrado 

administrativamente e judicialmente. 

17.6 - Se a CONTRATADA vencedora não comprovar as condições de habilitação no ato da 

contratação, não apresentar a documentação exigida para celebração do Contrato, ou recusar-se 

injustificadamente em firmar o instrumento de contrato em até 5 (cinco) dias úteis da 

convocação, poderá ser convocado outro licitante, sucessivamente desde que respeitada a ordem 

de classificação da licitação para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 
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negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital e das 

demais cominações legais. 
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ANEX O I 

(TERMO DE REFERÊNCIA) 

Especificações de Veículos, Containers e Especificações de Tratamento 

Especificação dos 

veículos 

Resíduos do Grupo A, B e E; veículo não compactador na cor branca para os 

grupos A e E, devidamente identificada (nome do Governo do Estado do 

Amapá/SESA, nome da empresa coletora com endereço, telefone, número 

do veículo, símbolo de material infectante, acrescido de frase "resíduos 

biológicos", superfícies internas lisas, cantos arredondados para facilitar a 

higienização, estanque. No veículo coletor deverá conter: pá, vassoura, cone 

e fita de isolamento, rodo, saco plástico branco de reserva e solução 

desinfetante. E seguir as demais normas específicas vigentes para veículos. 

Resíduos Comuns Grupo D; Veículos tipo compactador, devidamente 

identificada (nome do Governo do Estado do Amapá/SESA nome da 

empresa coletora com endereço e telefone, n° do veículo, símbolo de 

material reciclável, acrescido de frase "resíduos comuns", sendo que a 

compactação deverá estar zerada durante a operação para evitar vazamento 

de líquidos. No veículo coletor deverá conter: pá, vassoura, cone e fita de 

isolamento, rodo, saco plástico preto de reserva e solução desinfetante. 

Especificações de 

containers 

Resíduos do Grupo A, B* e E; container em Polipropileno com a capacidade 

para 1.000 litros (sendo que para o CRDT, CREAP, CRTN, ABRIGO SÃO 

JOSÉ e CADI serão utilizados containers de 240 litros), com tampa 

articulada ao próprio corpo, rodas providas de placa, dreno de lavagem no 

fundo, superfície interna lisa, na cor branca, com identificação de resíduos 

biológicos. Este container deverá ser disponibilizado em cada unidade de 

saúde dentro da necessidade diária de cada um. A identificação do nome da 

empresa nos containers deverá ser feito discretamente para não comprometer 

a identificação técnica. 

Resíduos Comuns Grupo D; container em polipropileno com a capacidade 

para 1.000 litros (sendo que para  o CRDT, CREAP, CERPIS, ABRIGO 

SÃO JOSÉ e CADI serão utilizados containers de 240 litros), com tampa 

articulada ao próprio corpo, rodas providas de placa, dreno de lavagem no 

fundo, superfície interna lisa, na cor azul e com identificação de resíduos 

biológicos. Estes containers deverão ser disponibilizados em cada unidade 

de saúde dentro da necessidade diária de cada um. A identificação do nome 

da empresa nos containers deverá ser feito discretamente para não 

comprometer a identificação técnica. 

Especificações de 

Tratamento 

Resíduos dos Grupos A e E; os resíduos deverão ser tratados em processo 

térmico e o método, técnica ou processo empregado deverá atingir pelo 

menos o nível 03 (três) de inativação microbiana, além de garantir a 

descaracterização do RSS tratado. No caso de tratamento por autoclavagem, 

deverá ser incluído o processo de trituração. A contratada deverá emitir 

certificado técnico do tratamento realizado mensalmente. 

Especificações de 

Tratamento 

Resíduos do Grupo B; os resíduos deverão ser tratados em processo térmico-

destruidor (incineração), conforme Resolução CONAMA 316/2002. 
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*Esses resíduos deverão ter depósito próprio e não deverão ser armazenados no depósito 

temporário junto aos demais. 



    
 
 

 

CPL/SESA 

Fl.:________ 

Rub.:_____ 

304.6221/2017 

ANEX O II 

(TERMO DE REFERÊNCIA) 

 

Demonstrativo dos horários e frequência da coleta dos RSS 

Tipos de RSS Coletados 
Frequência e horários da 

coleta 

Equipe Envolvida Responsável 

pela operação 

Resíduos Comuns (Grupo 

D) 

À coleta será realizada a 

cada 24 horas, sete dias por 

semana, no horário entre 6 

horas e 30minutos e 8 

horas. 

Guarnição composta por três 

funcionários da empresa 

Terceirizada (um motorista e dois 

ajudantes, devidamente treinados 

para realizar esta operação). 

Resíduos com potencial 

biológicos (Grupo A B e E) 

A coleta será realizada a 

cada 24 horas, sete dias por 

semana, no horário entre 5 

horas e 6 horas 50 minutos. 

Guarnição composta por três 

funcionários da empresa 

Terceirizada (um motorista e dois 

ajudantes, devidamente treinados 

para realizar esta operação). 

Resíduos Comuns (Grupo 

D) e (Grupo A B e E) 

Unidades mistas do interior 

do Estado e Hospitais do 

interior do Estado, à 

exceção de Santana. 

A coleta será realizada a 

cada 15 (Quinze) dias. E 

em caso de necessidade a 

empresa será acionada. 

Guarnição composta por três 

funcionários da empresa 

Terceirizada (um motorista e dois 

ajudantes, devidamente treinados 

para realizar esta operação). 
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ANEX O III 

(TERMO DE REFERÊNCIA) 

 

LOTE 1 

Ordem 
Estabelecimento de 

Assistência à Saúde 

Tipo de 

Resíduos 

Gerados 

Quantidade 

Mês 
Total 

1.  
Hospital de Clínicas Dr. Alberto 

Lima - HCAL 

Grupo A e E 

(Biológico) 
50.358 kg 

124.451 kg 
Grupo D 

(Comum) 
72.808 kg 

Grupo B 

(Químico) 
1.285 kg 

2.  
Hospital da Mulher Mãe Luzia - 

HMML 

Grupo A e E 

(Biológico) 
14.548 kg 

60.592 kg 
Grupo D 

(Comum) 
45.309 kg 

Grupo B 

(Químico) 
735 kg 

3.  Hospital de Emergência - HE 

Grupo A e E 

(Biológico) 
15.298 kg 

44.006 kg 
Grupo D 

(Comum) 
28.498 kg 

Grupo B 

(Químico) 
210 kg 

4.  
Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU 

Grupo A e E 

(Biológico) 
500 kg 

2.000 kg 
Grupo D 

(Comum) 
1.000 kg 

Grupo B 

(Químico) 
500 kg 

5.  

Hospital da Criança e do 

Adolescente - HCA/PAI 

 

Grupo A e E 

(Biológico) 
10.565 kg 

34.513 kg 
Grupo D 

(Comum) 
23.588 kg 

Grupo B 

(Químico) 
360 kg 

6.  ANEXO HCA-CRA 

Grupo A e E 

(Biológico) 
6.339 kg 

20.708 kg 
Grupo D 

(Comum) 
14.153 kg 

Grupo B 

(Químico) 
216 kg 

7.  
Centro de Referência em Doenças 

Tropicais - CRDT 

Grupo A e E 

(Biológico) 
1.435 kg 

2.681 kg 
Grupo D 

(Comum) 
996 kg 
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Grupo B 

(Químico) 
250 kg 

8.  

Centro de Especialidades 

Odontológicas e seus anexos (CEO 

Centro e CEO Jesus de Nazaré) 

Grupo A e E 

(Biológico) 
466 kg 

899 kg 
Grupo D 

(Comum) 
233 kg 

Grupo B 

(Químico) 
200 kg 

9.  

Centro de Referência em Práticas 

Integrativas e Complementares em 

Saúde - CERPIS 

Grupo A e E 

(Biológico) 
4 kg 

27 kg 
Grupo D 

(Comum) 
18 kg 

Grupo B 

(Químico) 
5 kg 

10.  
Coordenadoria de Assistência 

Farmacêutica - CAF 

Grupo A e E 

(Biológico) 
- 

162 kg 
Grupo D 

(Comum) 
90 kg 

Grupo B 

(Químico) 
72 kg 

11.  Posto de Saúde da Lagoa dos Índios 

Grupo A e E 

(Biológico) 
24 kg 

162 kg 
Grupo D 

(Comum) 
120 kg 

Grupo B 

(Químico) 
18 kg 

12.  CAPS AD 

Grupo A e E 

(Biológico) 
29 kg 

195 kg 
Grupo D 

(Comum) 
144 kg 

Grupo B 

(Químico) 
22 kg 

13.  CAPS GENTILEZA 

Grupo A e E 

(Biológico) 
24 kg 

162 kg 
Grupo D 

(Comum) 
120 kg 

Grupo B 

(Químico) 
18 kg 

 

LOTE 2 

Ordem 
Estabelecimento de 

Assistência à Saúde 

Tipo de 

Resíduos 

Gerados 

Quantidade 

Mês 
Total 

1.  Hospital Estadual de Oiapoque 

Grupo A e E 

(Biológico) 
1.000 kg 

1.614,6 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 
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Grupo B 

(Químico) 
614,6 kg 

2.  Unidade Mista de Amapá 

Grupo A e E 

(Biológico) 
592 kg 

772 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
180 kg 

3.  Unidade Mista de Calçoene 

Grupo A e E 

(Biológico) 
420 kg 

600 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
180 kg 

4.  Unidade Mista de Tartarugalzinho 

Grupo A e E 

(Biológico) 
474 kg 

570 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
96 kg 

5.  Unidade Mista de Pracuúba 

Grupo A e E 

(Biológico) 
360 kg 

396 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
36 kg 

6.  Unidade Mista de Serra do Navio 

Grupo A e E 

(Biológico) 
420 kg 

480 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
60 kg 

7.  Unidade Mista de Ferreira Gomes 

Grupo A e E 

(Biológico) 
480 kg 

660 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
180 kg 

8.  
Unidade Mista de Pedra Branca do 

Amapari 

Grupo A e E 

(Biológico) 
360 kg 

396 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
36 kg 
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LOTE 3 

Ordem 
Estabelecimento de 

Assistência à Saúde 

Tipo de 

Resíduos 

Gerados 

Quantidade 

Mês 
Total 

1.  
Hospital Estadual de Santana - HES 

e Clínica de Nefrologia de Santana 

Grupo A e E 

(Biológico) 
29.564 kg 

41.024 kg 
Grupo D 

(Comum) 
11.220 kg 

Grupo B 

(Químico) 
240 kg 

2.  Unidade Mista de Mazagão 

Grupo A e E 

(Biológico) 
723 kg 

863 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
140 kg 

 

LOTE 4 

Ordem 
Estabelecimento de 

Assistência à Saúde 

Tipo de 

Resíduos 

Gerados 

Quantidade 

Mês 
Total 

1.  
Hospital Estadual do Laranjal do 

Jari 

Grupo A e E 

(Biológico) 
4.262 kg 

8.143 kg 
Grupo D 

(Comum) 
3.240 kg 

Grupo B 

(Químico) 
641 kg 

2.  Unidade Mista de Vitória do Jari 

Grupo A e E 

(Biológico) 
474 kg 

570 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
96 kg 
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ANEX O IV 

(TERMO DE REFERÊNCIA) 

 

ESTIMATIVA DE CONTAINERES NECESSÁRIOS 

PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PGRSS 

ESTABELECIMENTO DE 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE 

LITROS 
1000 1000 750 750 240 240 

AZUL BRANCO AZUL BRANCO AZUL BRANCO 

1. HOSPITAL DE CLINICAS DR. 

ALBERTO LIMA 
6 6     

2.HOSPITAL DE EMERGÊNCIA 4 3     

3. HOSPITAL ESTADUAL DE 

SANTANA/NEFROLOGIA 
3 1 1 1   

4. HOSPITAL DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE/PAI 
4 1     

5. COORDENADORIA DE 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-

CAF 

1   1 1 1 

6. CENTRO DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS E SEUS 

ANEXOS 

2 2 3 3   

7. POSTO DE SAÚDE LAGOA DOS 

ÍNDIOS 
    1 1 

8. CRDT 1 1     
9. CERPIS     1 1 
10. SAMU 1 1 1 1   

11.HOSPITAL ESTADUAL DE 

OIAPOQUE 
3 2     

12. HOSPITAL ESTADUAL DE 

LARANJAL DO JARI 
3 2     

13. UNIDADE MISTA DE FERREIRA 

GOMES 
1 1     

14.UNIDADE MISTA DE 

CALÇOENE 
1 1     

15.UNIDADE MISTA DE MAZAGÃO 1 1     

16. UNIDADE MISTA DE SERRA DO 

NAVIO 
1 1     

17. UNIDADE MISTA DE PEDRA 

BRANCA DO AMAPARI 
1 1     

18. UNIDADE MISTA DE 

PRACUÚBA 
1 1 1 1   

19. UNIDADE MISTA DE 

TARTARUGALZINHO 
1 1 1 1   

20. UNIDADE MISTA DE AMAPÁ 1 1 1 1   
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21. UNIDADE MISTA DE VITÓRIA 

DO JARI 

TA DE 

  1 1   

22. CAPS AD     1 1 
23. CAPS GENTILEZA     1 1 
24. HOSPITAL DA MULHER MÃE 

LUZIA 

4 3     
25. ANEXO HCA-CRA 1 1 1 1   
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ANEX O V 

(TERMO DE REFERÊNCIA) 

 

O estabelecimento gerador de RSS deve listar os resíduos gerados e quantificar em kg/Dia cada 

grupo de resíduo, conforme modelo seguir: 

 

Relatório de Pesagem 

UNIDADE DE SAÚDE: 

MÊS: 

DIA 
GRUPO DO RESÍDUO 

ASSINATURA 
A B D E 

Dia 01 
   

  

Dia 02 
   

  

Dia 03 
   

  

Dia 04 
   

  

Dia 05 
   

  

Dia 06 
   

  

Dia 07 
   

  

Dia 08 
   

  

Dia 09 
   

  

Dia 10      

Dia 11      

Dia 12      

Dia 13      

Dia 14      

Dia 15      

Dia 16      

Dia 17      

Dia 18      

Dia 19      

Dia 20      

Dia 21      

Dia 22      

Dia 23      

Dia 24      

Dia 25      

Dia 26      

Dia 27      

Dia 28      

Dia 29      

Dia 30      
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Dia 31      

Total 

Mensal 

 

Kg/dia 

 

Kg/dia 

 

Kg/dia 

 

Kg/dia 
 

Total 

Global 

 

Kg/dia 

 

 

HORA DA ENTRADA: 

 

HORA DA SAÍDA: 

 

ATRASO NA COLETA: 

SIM (   )    NÃO (   ) 

MOTORISTA: 

 

PLACA: 

 

CONFORMIDADE ITENS DE SEGURANÇA DO VEÍCULO:     SIM (   )    NÃO (   ) 

CONFORMIDADE UTILIZAÇÃO DE EPIs:     SIM (   )    NÃO (   ) 

 

Termo de Referência, 15 de agosto de 2017. 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 - SESA/AP 

 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROPOSTA DE 
PREÇO ESCRITA 

MODALIDADE 

PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO 

MENOR PREÇO 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: DATA: 

CIDADE: BANCO: 

TELEFONE:  FAX: AGÊNCIA: 

E-MAIL CONTACORRENTE: 

DISCRIMINAÇÃO 

 

 

 

 

 

TIPO DE MÃO-DE-OBRA QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
ANUAL 

     

     

     

     

     

TOTAL DOS VALORES MENSAL E ANUAL (GLOBAL)   

 

Por estar de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, 

propomos o valor mensal de R$ XXX (XXXXX) importando o valor global de R$ XXX 

(XXXXX) para a proposta acima. 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 20XX. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

(Emitir em papel timbrado que identifique a entidade expedidora) 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 - SESA/AP 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

XXXXXX (Razão Social), CNPJ nº XXXXXX, sediada à XXXXXX (Endereço Completo) 

declara, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 20XX. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

(Emitir em papel timbrado que identifique a entidade expedidora) 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 - SESA/AP 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS 

CONSTITUCIONAIS 

 

 

XXXXXX (Razão Social), CNPJ nº XXXXXX, sediada à XXXXXX (Endereço Completo) 

declara, sob as penas da lei, que até a presente data, não possuir no seu quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do Inciso 

XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 

 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 20XX. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

(Emitir em papel timbrado que identifique a entidade expedidora) 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 - SESA/AP 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

XXXXXX (Razão Social), CNPJ nº XXXXXX, sediada à XXXXXX (Endereço Completo), 

doravante denominada licitante, para fins do Edital do Pregão supramencionado, DECLARA, 

sob as penas da lei, em especial o Artigo nº 299, do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 

2.848/40), que: 

a) A proposta apresentada para participar do Pregão supramencionado foi elaborada de 

maneira independente pela licitante; 

b) O conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou 

qualquer pessoa, antes da homologação do certame; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Pregão; e 

d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 20XX. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

(Emitir em papel timbrado que identifique a entidade expedidora) 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 - SESA/AP 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

XXXXXX (Razão Social), CNPJ nº XXXXXX, sediada à XXXXXX (Endereço Completo), 

doravante denominada licitante, para fins do Edital do Pregão supramencionado, DECLARA, 

sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação 

vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º, do Artigo 3º, da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006. 

 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 20XX. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

(Emitir em papel timbrado que identifique a entidade expedidora) 
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ANEXO VII 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 - SESA/AP 

 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Declaramos, para fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa XXXXXX (Razão 

Social), CNPJ nº XXXXXX, sediada à XXXXXX (Endereço Completo), concedeu (ou concede) 

para esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) serviço(s): 

 

- XXXXXX (Objeto). 

 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada 

constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou 

tecnicamente. 

 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 20XX. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

(Emitir em papel timbrado que identifique a entidade expedidora) 
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ANEXO VIII 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 - SESA/AP 

 

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA 

 

Atesto que a empresa XXXXXX, CNPJ nº XXXXXX por intermédio de seu Representante,       

Sr(a). XXXXXX, portador(a) do Documento de Identidade nº XXXXXX, vistoriou as 

instalações dos locais onde serão prestados os serviços objeto deste Processo Licitatório, para os 

fins previstos no Instrumento Convocatório correspondente a este Processo Licitatório. 

 

Declaro que me foi dado acesso às instalações dos locais onde serão prestados os serviços, bem 

como foram esclarecidas todas as questões por mim suscitadas, e também que tenho pleno 

conhecimento de todas as dificuldades relacionadas à execução dos serviços objeto deste 

Processo Licitatório. 

 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 20XX. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

Nome Completo 

Cargo/Função 

CPF nº
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ANEXO IX 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 - SESA/AP 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

  

 

Aos XX dias do mês de XXXXXX do ano de dois mil e dezessete, o Secretário de Estado da 

Saúde do Estado do Amapá (SESA/AP), neste ato denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, 

com sede na Av. FAB, nº 69, Centro, Macapá-AP, inscrito no CNPJ nº 23.086.176/0001-03, 

representado pelo(a) Secretário(a) de Estado da Saúde, Sr.(a) XXXXXX (Nome Completo), 

portador(a) da Cédula de Identidade nº XXXXXX  e CPF nº XXXXXX,  uso de suas atribuições 

legais, nos termos do Artigo 15, II da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Estadual nº 3.182/2016, 

observadas ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação 

das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 - SESA/AP, 

RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no Item 4 desta Ata, neste ato 

também denominada(s) DETENTORA(S) DA ATA, LICITANTE(S) ou LICITANTE(S) 

VENCEDORA(S), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), observadas as 

condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas 

que se seguem. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM SISTEMA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL 

DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) COM FORNECIMENTO DE 

CONTÊINERES que serão utilizados nos armazenamentos (acondicionamento) externos dos 

Resíduos do Serviço de Saúde (RSS) nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde sobre 

responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) nos diversos municípios do Estado do 

Amapá onde a SESA possui unidades geradoras de resíduos de serviços de saúde, de acordo com 

as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Decreto Federal nº 

3.555/2000, Decreto Federal nº 5.450/2005, RDC 306 da ANVISA, RDC 316 da ANVISA e 

Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as características contidas no Termo de 

Referência e seus Anexos, que passam à fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata. 

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata não será superior a 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de sua publicação. 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. Órgão Gerenciador da Ata de registro de preços será Coordenadoria de Assistência 

Hospitalar, da Secretária de Estado da Saúde do Amapá.  

4. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos materiais registrados na 

presente Ata, se encontram indicados no(s) quadro(s) abaixo, observando-se a ordem de 

classificação obtida no certame licitatório: 

 

COTA EXCLUSIVA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
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TOTAL DA COTA XXXXX 

 

COTA RESERVADA 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

TOTAL DA COTA XXXXX 

 

COTA PRINIPAL 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

TOTAL DA COTA XXXXX 

 

5. DOS INSTRUMENTOS LEGAIS FIRMADOS ENTRE AS PARTES 

5.1. Após a assinatura da presente Ata e convocação formal, a licitante deverá assinar o 

instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, no prazo de até 05 (cinco) dias. 

5.2.  É facultado à Administração, quando a licitante convocada não assinar a Ata de Registro de 

Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 

5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades 

indicadas nos Anexos, do Edital, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de 

acordo com suas reais necessidades. 

5.4. A SESA/AP não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços, a efetuar 

as aquisições que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a aquisição 

pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário 

do registro quando a SESA/AP, após realizada a licitação específica, constatar que o preço 

obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer a detentora da Ata  em 

baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.  

5.6. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do Inciso 

II, do Artigo 65 da Lei n.º8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado. 

6. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. Apresente Ata de Registro de Preço poderá ser usada pelo Órgão Gerenciador (OG) ou 

qualquer órgão e entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante 

prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

6.2. Quanto ao quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, por órgão ou entidade, a 

cem por cento do quantitativo de cada item registrado, independente da quantidade de órgãos que 

promoverem a adesão, conforme § 3º, do Artigo 24, do Decreto 3.182, de 2 de setembro de 2016. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR  
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7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da Ata, o 

preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada 

na licitação. 

7.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 

assumidas. 

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 

para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 

7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 

compatibilidade com aqueles registrados na ata. 

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 

7.6. Consultar o detentor da Ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao 

interesse em fornecer o material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a 

intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 6.1. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA  

8.1. Fornecer os materiais obedecendo rigorosamente ao disposto no Anexo I - Termo de 

Referência; 

8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

Órgão Gerenciador, referentes às condições firmadas na presente Ata; 

8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente 

Ata; 

8.4. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 

quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da Administração Pública 

(não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 

6.1. 

8.5. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência da Ata, 

informando a CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 

a) A exigência que versa o item 8.5 refere-se aos elencados abaixo dentro outros constantes no 

Edital e seus anexos: 

I. Comprovação de regularidade junto a Receita Federal; 

II. Instituo Nacional de Seguridade Social (INSS); 

III. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

IV. Certidão Negativa da Procuradoria Geral do Estado do Amapá - PGE/AP; e 

V. Certidão Negativa da Fazenda Municipal, do domicílio sede. 

9. DAS PENALIDADES 

9.1. Com fundamento no Artigo 7º, da Lei nº 10.520/2002 e Artigo 28, do Decreto nº 

5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da SECRETARIA 

DE ESTADO DA SAÚDE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 

prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

a) Não assinar a Ata de Registro de Preços, retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta. 

b) Deixar de entregar documentação exigida neste Edital. 

c) Apresentar documentação falsa. 

d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto. 

e) Não mantiver a proposta. 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

g) Comportar-se de modo inidôneo. 
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I. Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos Artigos 90, 92, 93, 

94, 95 e 96, da Lei nº 8.666/93. 

h) Fizer declaração falsa. 

i) Cometer fraude fiscal. 

9.2. A licitante estará sujeita à multa de 10% do valor contratado para a contratação quando 

incorrer em uma das hipóteses da condição anterior; 

9.3. Com fundamento nos Artigos 86 e 87, da Lei n.º 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no 

caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 

inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 

prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

9.3.1. Multa de: 

a. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue 

com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o 15º (décimo quinto) dia e a critério 

da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de 

forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 

rescisão unilateral da avença; 

b. 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 

período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; e 

c. 10 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O(s) contrato(s) advindo(s) da presente Ata poderá(ão) sofrer alterações, obedecidas às 

disposições contidas no Artigo 65, da Lei 8.666/93. 

10.2. O Gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de 

mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata: 

a) Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 

inferiores a média daqueles apurados pela Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá, 

por intermédio do Órgão Gerenciador do registro de preços; 

10.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no 

mercado, o Órgão Gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço 

registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior: 

a) Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 

preços aos valores praticados no mercado; 

b) Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 

assumido, devendo o Órgão Gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual 

oportunidade de negociação. 

10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão 

Gerenciador poderá: 

a. Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 

antes do pedido de fornecimento;  

b. Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação. 

10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o Órgão 

Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 
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10.6. Após a homologação da licitação, o registro de preço observará entre outras as seguintes 

condições. 

a) Será incluído, na respectiva Ata de registro de preço dos licitantes que aceitem cotar os bens 

ou serviços com os preços iguais ao do licitante vencedorna seqüência da classificação do 

certame. 

10.7. A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, inclusive a 

seus demais Anexos em todas as suas cláusulas e, às Propostas recebidas e homologadas por 

ocasião da sessão pública do certame, independentemente de transcrição, bem como obedecerá, 

na íntegra, ao Decreto Estadual nº 3.182/2016, e suas alterações posteriores bem como 

subsidiariamente à Lei 8.666/93 e a toda a legislação pertinente. 

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

11.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado 

quando: 

a. Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b. Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa 

aceitável; 

c. Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos 

praticados no mercado; 

d. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração. 

11.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito 

ou força maior devidamente, comprovados. 

12.  DA PUBLICIDADE 

12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) detentor(es) da Ata  e a(s) especificação(ões) 

resumida(s) do objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, 

será publicada no Diário Oficial do Estado, em obediência ao § 3º, do Artigo 13, do Decreto 

3.182, de 2 de setembro de 2016. 

13. DA DESPESA 

13.1. A despesa com a contratação do objeto desta licitação ocorrerá mediante disponibilidade 

orçamentária. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A Ata integra-se ao Processo Administrativo nº 304.6221/2017. 

14.2. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de 

Macapá-AP, Seção Judiciária do Estado do Amapá, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no Artigo 102, Inciso I, alínea “d”, da Constituição 

Federal. 

14.3. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário; 

a) Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta Secretaria. 

b) Se o vencimento cair em dia que não houver expediente nesta Secretaria de Estado, os prazos 

de que trata o subitem 14.3 serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. 

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento 

lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

_____________________________________ 

Secretário de Estado da Saúde do Amapá 
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__________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Representante Legal da Empresa 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome:  Nome:  

CPF:  CPF:  
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ANEXO X 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 - SESA/AP 

 

MINUTA DE CONTRATO 

MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2018 

 

 

CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COMO CONTRATANTE E COMO 

CONTRATADA A EMPRESA XXXXXXXX, 

PARA OS FINS NELE DECLARADOS. 

 

 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, Pessoa Jurídica de Direito Interno Público, 

inscrito no CPJ Nº 00.394.577/0001-25, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 23.086.176/0001-03, doravante denominada 

CONTRATANTE, como sede na Avenida FAB, Nº 069, Bairro: Central, Macapá-AP, neste ato 

representado por sua Secretária de Saúde, nomeada pelo Decreto n° XXXXXXXXXXXXXXX, 

Sra. XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira, estado civil xxxxxxxxxx, profissão xxxxxxxx, 

inscrita no CPF sob o n° xxxxxxxxxxxxx e RG n° xxxxxxxxxx. Macapá-Amapá e de outro lado, 

como CONTRATADA a empresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, no Município 

de xxxxxxxxxxx, Estado do Amapá, neste ato representado pelo seu proprietário, Sr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, solteiro, natural de Macapá/AP, portador do RG 

n° xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Av. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, n° xxxxxxxxxxxx, Bairro: xxxxxxxxxxxx, resolvem celebrar o presente 

contrato,em conformidade com as clausulas e condições seguintes  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:  

1.1 O presente Contrato tem respaldo legal as disposições contidas na Lei Federal n° 

10.520/2002, Lei n° 8.666/1993, Decreto Federal n° 3.555/2000, Decreto Federal n° 5.450/2005, 

no Decreto n°5.450 de 31 de maio de 2005, no Decreto n° 2.271, de 07 de julho de 1997, RDC 

306 da ANVISA, RDC 316 da ANVISA e Resolução CONAMA 358/2005. Atender a 

normatização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por meio da RDC 

n°306/04, Atender a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

n°358/2005 que trata do gerenciamento do RSS, conforme define a NBR 8.419/1984. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1 O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) COM 

FORNECIMENTO DE CONTÊINERES que serão utilizados nos armazenamentos 

(acondicionamento) externos dos Resíduos do Serviço de Saúde (RSS) nos Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde sobre responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) nos 

diversos Municípios do Estado do Amapá onde a SESA possui unidades geradoras de resíduos 

de serviços de saúde e com especificações detalhadas no ANEXO I e ANEXO II. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: 

3.1 O prazo para execução do objeto deste termo de contrato será de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data da assinatura, podendo este prazo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos 

mediante a celebração de termo aditivo, nos termos do inciso II do art.57 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações, desde que comprovada a real necessidade e com vantagem para a Administração. 

3.2 Caso a CONTRATADA não tenha interesse em renovar o contrato, deverá manifestar 

formalmente sua intenção a SESA, no prazo mínimo de 90 (noventa) dias antes da data prevista 

para o término da relação contratual. 

CLÁUSULA QUARTA - LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E HORARIO E 

FREQUÊNCIA DE COLETA: 

4.1 Os serviços contratados serão executados, atendendo os requisitos definidos no termo de 

referência os locais listados na tabela abaixo: 

 

Ordem Estabelecimento de Assistência à Saúde 

1.  Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima - HCAL 
2.  Hospital da Mulher Mãe Luzia - HMML 
3.  Hospital de Emergência - HE 
4.  Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 
5.  Hospital da Criança e do Adolescente - HCA/PAI  
6.  Hospital Estadual de Santana - HES/ Clínica de Nefrologia de Santana 
7.  Centro de Referência em Doenças Tropicais - CRDT 

8.  Centro de Especialidades Odontológicas e seus anexos (CEO Centro e CEO Jesus 

de Nazaré) 
9.  Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - CERPIS 
10.  Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF 
11.  Posto de Saúde da Lagoa dos Índios 
12.  Hospital Estadual do Oiapoque 
13.  Unidade Mista de Vitória do Jari 
14.  Hospital Estadual de Laranjal do Jari 
15.  Unidade Mista de Mazagão 
16.  Unidade Mista de Amapá 
17.  Unidade Mista de Calçoene 
18.  Unidade Mista de Tartarugalzinho 
19.  Unidade Mista de Pracuúba 
20.  Unidade Mista de Serra do Navio 
21.  Unidade Mista de Ferreira Gomes 
22.  Unidade Mista de Pedra Branca do Amapari 
23.  CAPS AD 

 24.  CAPS Gentileza 
25.  Anexo HCA 

 

4.2 Poderão incluir nos posto de coleta neste contrato, comprovada a necessidade da secretaria 

de saúde - SESA e com o devido amparo legal a lei 8.666/93. 

4.3 Demonstrativo dos locais de coleta os tipos de resíduos e quantidades: 

LOTE 1 

Ordem 
Estabelecimento de 

Assistência à Saúde 

Tipo de 

Resíduos 

Gerados 

Quantidade 

Mês 
Total 
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1.  
Hospital de Clínicas Dr. Alberto 

Lima - HCAL 

Grupo A e E 

(Biológico) 
50.358 kg 

124.451 kg 
Grupo D 

(Comum) 
72.808 kg 

Grupo B 

(Químico) 
1.285 kg 

2.  
Hospital da Mulher Mãe Luzia - 

HMML 

Grupo A e E 

(Biológico) 
14.548 kg 

60.592 kg 
Grupo D 

(Comum) 
45.309 kg 

Grupo B 

(Químico) 
735 kg 

3.  Hospital de Emergência - HE 

Grupo A e E 

(Biológico) 
15.298 kg 

44.006 kg 
Grupo D 

(Comum) 
28.498 kg 

Grupo B 

(Químico) 
210 kg 

4.  
Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU 

Grupo A e E 

(Biológico) 
500 kg 

2.000 kg 
Grupo D 

(Comum) 
1.000 kg 

Grupo B 

(Químico) 
500 kg 

5.  

Hospital da Criança e do 

Adolescente - HCA/PAI 

 

Grupo A e E 

(Biológico) 
10.565 kg 

34.513 kg 
Grupo D 

(Comum) 
23.588 kg 

Grupo B 

(Químico) 
360 kg 

6.  ANEXO HCA-CRA 

Grupo A e E 

(Biológico) 
6.339 kg 

20.708 kg 
Grupo D 

(Comum) 
14.153 kg 

Grupo B 

(Químico) 
216 kg 

7.  
Centro de Referência em Doenças 

Tropicais - CRDT 

Grupo A e E 

(Biológico) 
1.435 kg 

2.681 kg 
Grupo D 

(Comum) 
996 kg 

Grupo B 

(Químico) 
250 kg 

8.  

Centro de Especialidades 

Odontológicas e seus anexos (CEO 

Centro e CEO Jesus de Nazaré) 

Grupo A e E 

(Biológico) 
466 kg 

899 kg Grupo D 

(Comum) 
233 kg 

Grupo B 200 kg 
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(Químico) 

9.  

Centro de Referência em Práticas 

Integrativas e Complementares em 

Saúde - CERPIS 

Grupo A e E 

(Biológico) 
4 kg 

27 kg 
Grupo D 

(Comum) 
18 kg 

Grupo B 

(Químico) 
5 kg 

10.  
Coordenadoria de Assistência 

Farmacêutica - CAF 

Grupo A e E 

(Biológico) 
- 

162 kg 
Grupo D 

(Comum) 
90 kg 

Grupo B 

(Químico) 
72 kg 

11.  Posto de Saúde da Lagoa dos Índios 

Grupo A e E 

(Biológico) 
24 kg 

162 kg 
Grupo D 

(Comum) 
120 kg 

Grupo B 

(Químico) 
18 kg 

12.  CAPS AD 

Grupo A e E 

(Biológico) 
29 kg 

195 kg 
Grupo D 

(Comum) 
144 kg 

Grupo B 

(Químico) 
22 kg 

13.  CAPS Gentileza 

Grupo A e E 

(Biológico) 
24 kg 

162 kg 
Grupo D 

(Comum) 
120 kg 

Grupo B 

(Químico) 
18 kg 

 

LOTE 2 

Ordem 
Estabelecimento de 

Assistência à Saúde 

Tipo de 

Resíduos 

Gerados 

Quantidade 

Mês 
Total 

1.  Hospital Estadual de Oiapoque 

Grupo A e E 

(Biológico) 
1.000 kg 

1.614,6 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
614,6 kg 

2.  Unidade Mista de Amapá 

Grupo A e E 

(Biológico) 
592 kg 

772 kg Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 180 kg 
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(Químico) 

3.  Unidade Mista de Calçoene 

Grupo A e E 

(Biológico) 
420 kg 

600 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
180 kg 

4.  Unidade Mista de Tartarugalzinho 

Grupo A e E 

(Biológico) 
474 kg 

570 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
96 kg 

5.  Unidade Mista de Pracuúba 

Grupo A e E 

(Biológico) 
360 kg 

396 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
36 kg 

6.  Unidade Mista de Serra do Navio 

Grupo A e E 

(Biológico) 
420 kg 

480 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
60 kg 

7.  Unidade Mista de Ferreira Gomes 

Grupo A e E 

(Biológico) 
480 kg 

660 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
180 kg 

8.  
Unidade Mista de Pedra Branca do 

Amapari 

Grupo A e E 

(Biológico) 
360 kg 

396 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
36 kg 

 

LOTE 3 

Ordem 
Estabelecimento de 

Assistência à Saúde 

Tipo de 

Resíduos 

Gerados 

Quantidade 

Mês 
Total 

1.  
Hospital Estadual de Santana - HES 

e Clínica de Nefrologia de Santana 

Grupo A e E 

(Biológico) 
29.564 kg 

41.024 kg Grupo D 

(Comum) 
11.220 kg 

Grupo B 240 kg 
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(Químico) 

2.  Unidade Mista de Mazagão 

Grupo A e E 

(Biológico) 
723 kg 

863 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
140 kg 

 

LOTE 4 

Ordem 
Estabelecimento de 

Assistência à Saúde 

Tipo de 

Resíduos 

Gerados 

Quantidade 

Mês 
Total 

1.  
Hospital Estadual do Laranjal do 

Jari 

Grupo A e E 

(Biológico) 
4.262 kg 

8.143 kg 
Grupo D 

(Comum) 
3.240 kg 

Grupo B 

(Químico) 
641 kg 

2.  Unidade Mista de Vitória do Jari 

Grupo A e E 

(Biológico) 
474 kg 

570 kg 
Grupo D 

(Comum) 
- 

Grupo B 

(Químico) 
96 kg 

 

4.4 - Demonstrativo dos locais de coleta os tipos de resíduos e quantidades: 

 

Tipos de RSS Coletados Frequência e horários da coleta 
Equipe Envolvida Responsável 

pela operação 

Resíduos Comuns 

(Grupo D) 

À coleta será realizada a cada 

24 horas, sete dias por semana, 

no horário entre 6 horas e 

30minutos e 8 horas. 

Guarnição composta por três 

funcionários da empresa 

Terceirizada (um motorista e dois 

ajudantes, devidamente treinados 

para realizar esta operação). 

Resíduos com potencial 

biológicos (Grupo A B e 

E) 

A coleta será realizada a cada 

24 horas, sete dias por semana, 

no horário entre 5 horas e 6 

horas 50 minutos. 

Guarnição composta por três 

funcionários da empresa 

Terceirizada (um motorista e dois 

ajudantes, devidamente treinados 

para realizar esta operação). 

Resíduos Comuns 

(Grupo D) e (Grupo A B 

e E) 

Unidades mistas do 

interior do Estado e 

Hospitais do interior do 

Estado, à exceção de 

Santana. 

A coleta será realizada a cada 

15 (Quinze) dias. E em caso 

de necessidade a empresa será 

acionada. 

Guarnição composta por três 

funcionários da empresa 

Terceirizada (um motorista e dois 

ajudantes, devidamente treinados 

para realizar esta operação). 
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CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPOSSABILIDADE DA 

CONTRATANTE:  
5.1 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 

contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da 

CONTRATADA às dependências da SESA; 

5.2 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal; 

5.3 - Promover o acompanhamento e a fiscalização  dos  serviços  com  vistas  ao  seu  perfeito 

cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que 

exijam medidas corretivas; 

5.4 - Aplicar à contratada as penalidades cabíveis; 

5.5 - Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

especificações constantes do objeto do Pregão Eletrônico. 

5.6 - Os Estabelecimentos Assistências de Saúde de responsabilidade da SESA deverão manter 

a operacionalização de seus PGRSS, e sempre que houver mudanças nos mesmos, devera ser 

informado aos órgãos responsáveis pela fiscalização e/ou aprovação dos Planos. 

5.7. Verificar a certificação de conformidade com as orientações do órgão de limpeza urbana. 

5.8. Verificar o sistema de coleta adotado, se em contenedores basculáveis mecanicamente ou 

manualmente, freqüência de coleta, se ocorre disponibilização dos contenedores pela empresa. 

5.9 - Verificar os tipos de veículos utilizados de acordo com sua adequação às normas. 

5.10 - Verificar se o veículo possui sistema de contenção para líquidos. 

5.11 - Verificar  o  procedimento  da  coleta  pelos  funcionários  da  equipe  de  coleta,  quanto  

ao rompimento de sacos, liberação de líquidos ou contaminação do ambiente. 

5.12 - Verificar o uso de EPIs pelos funcionários da empresa. 

5.13 - Verificar se o estabelecimento possui tratamento prévio ou tratamento interno ou se o 

serviço é terceirizado. 

5.14 - Verificar quais são os tipos de tratamento dispensados aos resíduos. 

5.15 - Verificar se os resíduos do grupo A, que requerem tratamento prévio à disposição final, 

estão sendo tratados em equipamentos adequados e licenciados e quais não estão sendo tratados. 

5.16 - Identificar as empresas tratadoras de resíduos de serviços de saúde e se as mesmas 

emitem certificação de conformidade com as orientações do órgão ambiental. 

5.17 - Verificar se as empresas terceirizadas que cuidam do tratamento dos resíduos estão 

licenciadas pelo órgão ambiental. 

5.18 - Verificar quais resíduos químicos perigosos estão sendo submetidos a tratamento, quais 

estão sendo dispostos em aterro, e quais estão sendo submetidos a processo de reutilização, 

recuperação ou reciclagem. 

5.19 - Verificar a existência de rede coletora com tratamento de esgoto. 

5.20 - Verificar o processo para decaimento de rejeitos radioativos (se houver). 

5.21 - Verificar quais os tipos de disposição final existentes. 

5.22 - Caso a disposição final seja o aterro sanitário ou célula especial de RSS, verificar se os 

mesmos possuem licenciamento ambiental. 

5.23 - Requerer da empresa contratada a apresentação de licença ambiental para o tratamento 

ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, e documento de cadastro emitido pelo 

órgão responsável de limpeza urbana para a coleta e o transporte dos resíduos. 

5.24 - Requerer da empresa contratada para o tratamento dos resíduos, tanto a licença de 

operação 

(LO) como os documentos de monitoramento ambiental previstos no licenciamento. 

CLÁUSULA SEXTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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6.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços nas datas reservadas pela 

CONTRATANTE, obedecendo todas as cláusulas e condições pactuadas neste contrato. 

6.2. A CONTRATADA deverá instalar sistema de pesagem dos resíduos nas unidades 

geradoras, que deverá ser acompanhada por servidor designado para tal. 

6.3. Apresentar mensalmente comprovante de quitação da Taxa de Resíduos de Serviços de 

Saúde, cobrada pela empresa operadora do aterro municipal, para disposição final dos RSS. 

6.4. Manter o seu empregado uniformizado, obrigatoriamente com uso de EPI que a atividade 

requer, devidamente identificado por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados 

prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à boa ordem e as normas disciplinares da 

CONTRATANTE ou interesse do serviço público. Manter o seu empregado uniformizado na 

atividade requer (uniforme, luva, gorro, óculos, avental máscara, bota conforme NBR 12.810 da 

ABNT). 

6.5. Ser responsável pelos danos e desaparecimento de bens materiais e avarias causadas por 

seus empregados à CONTRATANTE, desde que fique comprovada a responsabilidade, não 

excluindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, 

conforme disposto no art. 70, da Lei n. 8.666/93. 

6.6. Prestar os serviços objeto desta Licitação, conforme freqüência e os horários fixados 

pela CONTRATANTE. 

6.7. Não deixar em hipótese nenhuma faltar material ou insumos necessários á realização 

dos serviços, bem como substituir imediatamente equipamentos que por ventura apresentem 

defeitos; 

6.8. Deverá ainda, dar plena e fiel execução ao presente Contrato respeitada as cláusulas nele 

estabelecidas e seus anexos, bem como as estipuladas em sua Proposta que não o contrariem 

observadas, ainda, as obrigações prescritas em Lei, decretos e normas, aplicáveis à espécie, ou 

pertinentes ao objeto deste Contrato; 

6.9. A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a relação contratual, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas. 

6.11. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, 

quanto à execução dos serviços contratados; 

6.10. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 

serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE; 

6.11. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

6.12.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade  com  as  obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigida neste 

certame, inclusive com desenvolvimento de plano de capacitação continuada para seus 

funcionários, com observação do PCMSO- PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE 

SAUDE OCUPACIONAL e cópias das carteiras de vacinação dos funcionários para que seja 

comprovado o recebimento dos esquemas vacinais contra Hepatite B e Tétano; 

6.13 - Os resíduos de serviços de saúde devem ser separados de acordo com as características 

físicas, químicas, biológicas e classificação e acondicionados em sacos e/ou recipientes 

impermeáveis, resistentes a ruptura e vazamentos, contendo identificação do conteúdo.  

6.14 - Fornecer, em regime de comodato, os contêineres necessários para realização do serviço 

contratado. 
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6.15 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação sem prévia anuência 

do Contratante 

6.16 - A CONTRATADA deverá apresentar seu PCMSO-Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional, onde deverão ser apresentadas cópias das carteiras de vacinação dos 

funcionários com o recebimento dos esquemas vacinais contra Hepatite B e Tétano; 

6.17 - A empresa deverá ainda apresentar o Programa de Capacitação Continuada, com carga 

horária mínima de 20 horas e a comprovação de capacitação e treinamento dos funcionários que 

atuam no transporte, tratamento e disposição final destes resíduos. 

6.18 - Deverão ser apresentados e anexados ao processo cópia da Licença de Operação 

compatível com o tratamento necessário a cada tipologia de RSS emitida pelo órgão do Estado 

do Meio Ambiente (Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/Instituto de Meio 

Ambiente e Ordenamento Territorial do Estado do Amapá-IMAP) e Licença da Vigilância 

Sanitária Estadual, além do documento de cadastro emitido pelo órgão responsável de limpeza 

urbana para coleta e o transporte dos resíduos. Empresas de fora do Estado do Amapá, deverão 

apresentar os documentos acima do seu domicílio; 

6.19 - Para fins de fiscalização a empresa deverá possuir registro de toda e qualquer 

intercorrência referente às etapas de manejo dos resíduos de responsabilidade dos 

estabelecimentos de saúde e informar ao gestor do contrato. 

6.20 - O responsável técnico da empresa não deverá ter vínculo empregatício com a Secretaria de 

Estado da Saúde (SESA/AP) e suas unidades vinculadas. 

6.21 - A empresa vencedora do certame deverá estruturar o local onde ficam os contêineres: 

delimitando o espaço fazendo com que somente o fiscal do contrato e os funcionários que 

trabalham com a coleta tenham acesso, a fim de evitar o trânsito de pessoas diversas e 

contaminações. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, TRATAMENTO E 

DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS.  

 7.1. Atender e cumprir a legislação: RDC 306/2004 e Resolução CONAMA 358/2005 e  

demais legislações acessórias vigentes. 

7.2. Mensalmente a empresa contratada deverá emitir relatório técnico do lixo processado 

assim como também a quantidade em Kg que foram tratados e lixo comum que foi enviado ao 

aterro sanitário, bem como a comprovação de quitação pelo serviço de disposição final de 

ambos resíduos. 

7.3. No ato da coleta a empresa deverá emitir Ficha de Coleta, assinada pelo motorista da 

empresa contratada e do fiscal da unidade geradora, informando pesagem por tipo de resíduo, 

o dia e horário da realização do serviço. 

7.4. Proceder à coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos de Serviços de 

Saúde (RSS), com potencial biológico (GRUPO A, B, E) conforme estabelece a legislação 

vigente; 

7.5. Proceder à coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos do grupo B, 

conforme RDC ANVISA 306/2004, que possam ser tratados localmente, considerando a 

inexistência de aterro para resíduos perigosos. 

7.6. Proceder à coleta, transporte e disposição final de RSS comum (GRUPO D); 

7.7. Fornecer e manter containeres no depósito temporário de coleta das Unidades de Saúde da 

SESA acima relacionadas em quantidade suficiente para a demanda, identificados, conforme 

legislação vigente, enquanto aguarda coleta e transporte para o destino final. 

7.8. A empresa deverá possuir uma reserva de 50% no número de containeres para possibilitar 

a manutenção e higienização, que deverá ser feita nas dependências da mesma, com 

comprovação de tratamento dos efluentes gerados nesta operação gerados na higienização 
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dos contêineres e veículos transportadores assim como do tratamento dos resíduos. 

7.9. Obedecer às normas da ABNT e legislação correlata vigente quanto à prestação dos 

serviços de coleta de resíduos. Os funcionários da empresa, no momento da coleta, deverão 

estar utilizando os EPI (Equipamentos de Proteção individual) necessários para o contato com 

resíduos. 

7.10.  Antes da assinatura do contrato pelo Secretário de Estado da Saúde, a empresa deverá 

apresentar seu PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, onde deverão 

ser apresentadas cópias das carteiras de vacinação dos funcionários com o recebimento dos 

esquemas vacinais contra Hepatite B e Tétano; 

7.11. A empresa deverá ainda apresentar o Programa de Capacitação Continuada, com carga 

horária mínima de 20 horas e a comprovação de capacitação e treinamento dos funcionários 

que atuam no transporte, tratamento e disposição final destes resíduos. 

7.12. Deverão ser apresentados e anexados ao processo cópia da Licença de Operação 

compatível com o tratamento necessário a cada tipologia de RSS emitida pelo órgão do 

Estado do Meio Ambiente (Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/Instituto de 

Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Estado do Amapá - IMAP) e Licença da 

Vigilância Sanitária Estadual, além do documento de cadastro emitido pelo órgão responsável 

de limpeza urbana para coleta e o transporte dos resíduos. 

7.13. Para fins de fiscalização a empresa devera possuir registro de toda e qualquer 

intercorrência referente às etapas de manejo dos resíduos de responsabilidade dos 

estabelecimentos de saúde e informar ao gestor do contrato. 

7.14 - Após a coleta dos RSS, o local onde se encontram os containers deverá ser limpo e 

higienizado pela empresa de transporte e coleta de RSS, a fim de evitar possível acúmulo de 

restos de materiais. 

7.15- A empresa deverá fornecer/ceder balança de pesagem em todas as unidades geradoras de 

RSS. 

7.16 - A balança deverá ser eletrônica/digital, com capacidade de 300 kg/50g e plataforma de 40 

x 50m.  

7.17 - Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as características dos 

riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes 

ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. 

7.18 - O processo de autoclavação aplicado em laboratórios para redução de carga microbiana de 

culturas e estoques de microrganismos está dispensado de licenciamento ambiental, ficando sob 

a responsabilidade dos serviços que as possuírem, a garantia da eficácia dos equipamentos 

mediante controles químicos e biológicos periódicos devidamente registrados. 

7.19 - Os sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao estabelecido na 

Resolução CONAMA n°.316/2002. 

7.20 - A empresa contratada deve garantir o tratamento do resíduo conforme especificação 

técnica a seguir: 

a. Resíduos do grupo A1 - devem ser submetidos a tratamento em equipamentos que reduzam 

ou eliminem a carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana (esterilizado 

ou incinerado). 

b. Resíduos do grupo A2 - devem ser submetidos a tratamento em equipamentos que reduzam 

ou eliminem a carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana. 

c. Resíduos do grupo A3 - que não tenham valor científico ou legal e que não tenham sido 

conduzidos pelo paciente ou por seus familiares-devem ser encaminhados para sepultamento ou 

tratamento. Se forem encaminhados para o sistema de tratamento (cremação ou incineração), 

devem ser acondicionados em sacos vermelhos com a inscrição "peças anatômicas". O órgão 
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ambiental competente no Estado ou Município pode aprovar outros processos alternativos de 

destinação. 

d. Resíduos do grupo A4 - não necessitam de tratamento. 

e. Resíduos do grupo A5 - devem ser submetidos a incineração. 

f. Resíduos químicos do grupo B, quando não forem submetidos a processo de reutilização, 

recuperação ou reciclagem- devem ser submetidos a tratamento por incineração. 

g. Excretas de pacientes tratados com quimioterápicos antineoplásicos - podem ser 

eliminadas no esgoto, desde que haja tratamento de esgotos na região onde se encontra o serviço. 

Caso não exista tratamento de esgoto, devem ser submetidas a tratamento prévio no próprio 

estabelecimento, antes deliberados no meio ambiente. 

h. Resíduos de produtos e de insumos farmacêuticos, sob controle especial (Portaria 

MS344/98) - devem atender a legislação em vigor (incineração). 

i. Fixadores utilizados em diagnóstico de imagem - devem ser submetidos a tratamento e 

processo de recuperação da prata. 

j. Reveladores utilizados no diagnóstico de imagem - devem ser submetidos a processo de 

neutralização, podendo ser lançados na rede de esgoto, desde que atendidas as diretrizes dos 

órgãos de meio ambiente e do responsável pelo serviço público de esgotamento sanitário. 

k. Lâmpadas fluorescentes - devem ser encaminhadas para reciclagem ou processo de 

tratamento. 

l. Resíduos Químicos contendo metais pesados - devem ser submetidos a tratamento. 

m. Restos alimentares de refeitórios e de outros - que não tenham mantido contato com 

secreções, excreções ou outro fluido corpóreo, podem ser encaminhados ao processo de 

compostagem. 

n. Os restos e sobras de alimentos citados acima podem ser utilizados como ração animal, se 

forem submetidos a processo de tratamento que garanta a inocuidade do composto, devidamente 

avaliado e comprovado por órgão competente da Agricultura e de Vigilância Sanitária do Estado. 

o. Os resíduos líquidos provenientes de rede de esgoto (águas servidas) de estabelecimento de 

saúde devem ser tratados antes do lançamento no corpo receptor (nos córregos etc). Sempre que 

não houver sistema de tratamento de esgoto da rede pública, devem possuir o tratamento interno. 

p. Os resíduos perfuro cortantes contaminados com agente biológico classe de risco 4, 

microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença 

emergente, que se tornem epidemiologicamente importantes ou cujo mecanismo de transmissão 

seja desconhecido, devem ser submetidos a tratamento, mediante processo físico ou outros 

processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga 

microbiana, em equipamento compatível com nível III de inativação microbiana, considerando 

grupo E. 

q. Os resíduos perfuro cortantes contaminados com radionuclídeos devem ser submetidos ao 

mesmo tempo de decaimento do material que o contaminou. 

CLAUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

8.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, 

ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 

descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das 

cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que: 

8.2 - Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 

CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

8.3 - Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contra recibo do representante legal 
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da CONTRATADA, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis que apresente justificativas 

para o atraso, que só serão aceita mediante crivo da Administração pública. 

18.3.1 - Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, por 

meio de documento a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 

CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação: 

a) 0,5% ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, 

limitada a incidência de 15 dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 

Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 10% sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por 

período superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

c) 20% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

d) As multas por execução contratual imperfeita terão a seguinte gradação: 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
01 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato 
02 0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato 
03 0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato 
04 1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato 
05 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato 
06 4,0% por dia sobre o valor mensal do contrato 

 

 

INFRAÇÃO 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

01 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou conseqüências letais. 
06 

02 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento 
05 

03 
Utilizar dependências da Secretaria de Estado da Saúde e suas vinculadas 

para fins diversos do objeto do contrato; por ocorrência. 
04 

Para os itens seguintes, deixar de: 
04 Zelar pelas instalações da CONTRATANTE utilizadas, por item e por dia. 03 
05 Cumprir determinação formal ou instrução do fiscal, por ocorrência. 02 

06 
Deixar de recolher os RSS no prazo determinado prejudicando o 

funcionamento das unidades de saúde, por item e por dia. 
04 

07 
Cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não previstos nesta 

tabela de multas, por item e por ocorrência. 
01 

08 

Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não previstos nesta 

tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência. 

02 

 

8.4 - Impedimento de licitar e contratar como Estado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, no caso 

de falha ou fraude na execução do Contrato, ou cometimento de fraude fiscal. 

8.5 - No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 
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8.6 - Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 

pagamento a que a CONTRATADA fazer jus ou descontado da garantia prestada. Em caso de 

inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido será cobrado 

administrativamente e judicialmente. 

8.7 - Se a CONTRATADA vencedora não comprovar as condições de habilitação no ato da 

contratação, não apresentar a documentação exigida para celebração do Contrato, ou recusar-se 

injustificadamente em firmar o instrumento de contrato em até 5 (cinco) dias úteis da 

convocação, poderá ser convocado outro licitante, sucessivamente desde que respeitada a ordem 

de classificação da licitação para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 

negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital e das 

demais cominações legais. 

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO: 

9.1 - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços. 

9.2 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e gerida por representante da 

administração devidamente designado por portaria, sendo permitida, a designação de auxiliares 

designados também por portaria ou a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a esta atribuição, conforme o disposto no art.67 da Lei n°8.666/93 e suas 

alterações. 

9.3 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão se 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a SESA. 

9.4 - Verificar a certificação de conformidade com as orientações do órgão de limpeza urbana. 

16.5 - Verificar o sistema de coleta adotado, se em contenedores basculháveis mecanicamente ou 

manualmente, freqüência de coleta, se ocorre disponibilização dos contenedores pela empresa. 

9.6 - Verificar os tipos de veículos utilizados de acordo com sua adequação às normas. 

9.7 - Verificar se o veículo possui sistema de contenção para líquidos. 

9.8 - Verificar o procedimento da coleta pelos funcionários da equipe de coleta, quanto ao 

rompimento de sacos, liberação de líquidos ou contaminação do ambiente. 

9.9 - Verificar o uso de EPIs pelos funcionários da empresa. 

9.10 - Verificar se o estabelecimento possui tratamento prévio ou tratamento interno ou se o 

serviço é terceirizado. 

9.11 - Verificar quais são os tipos de tratamento dispensados aos resíduos. 

9.12 - Identificar as empresas tratadoras de resíduos de serviços e saúde e se as mesmas emitem 

certificação de conformidade com as orientações do órgão ambiental. 

9.13 - Verificar se as empresas terceirizadas que cuidam do tratamento dos resíduos estão 

licenciadas pelo órgão ambiental. 

9.14 - Verificar quais resíduos químicos perigosos estão sendo submetidos a tratamento, quais 

estão sendo dispostos em aterro, e quais estão sendo submetidos a processo de reutilização, 

recuperação ou reciclagem. 

9.15 - Verificar a existência de rede coletora com tratamento de esgoto. 

9.16 - Verificar o processo para decaimento de rejeitos radioativos (se houver). 

9.17 - Verificar quais os tipos de disposição final existentes. 

9.18 - Caso a disposição final seja o aterro sanitário ou célula especial de RSS, verificar se os 

mesmos possuem licenciamento ambiental. 

9.19 - Requerer da empresa contratada a apresentação de licença ambiental para o tratamento ou 

disposição final dos resíduos de serviços de saúde, e documento de cadastro emitido pelo órgão 

responsável de limpeza urbana para a coleta e o transporte dos resíduos. 
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9.20 - Requerer da empresa contratada para o tratamento dos resíduos, tanto a licença de 

operação (LO) como os documentos de monitoramento ambiental previstos no licenciamento. 

CLAUSULA DECIMA - DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

O valor estimado do serviço será de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) será pago 

mensalmente o valor de R$ xxxxxxxxxx (duzentos e sessenta e seis mil trezentos e seis reais e 

quarenta e três centavos). Sendo empenhado inicialmente o valor R$ 

xxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Conforme nota de empenho nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxx de 2018. As despesas 

decorrentes ocorrerão Conforme o Plano de Aplicação Através do ELEMENTO DE DESPESA 

33.90.39, AÇÃO xxxxxxxxxx, FONTE xxxxxxxxxxx.  

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 

11.1. Os pagamentos deverão ser efetuados mensalmente, mediante a execução do objeto deste 

contrato, sendo que, a contratada deverá apresentar boletim de medição do serviço contendo 

quantidade discriminada por tipo de resíduo e assinatura do servidor ou responsável pelo setor 

de acompanhamento da pesagem e demais serviços, comprovação de quitação do serviço de 

disposição final e a Nota Fiscal mensal à SESA, e esta deverá ser atestada pelo Fiscal do 

Contrato da SESA, para posterior liquidação e pagamento da despesa pela Secretaria de Estado 

da Saúde, mediante ordem bancária creditada em conta corrente específica do licitante. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
12.1. - Prova de registro da Empresa e seus Responsáveis Técnicos no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) da jurisdição da sede do proponente, 

demonstrando possuir Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro comprovadamente autorizado 

pelo CREA para desenvolver atividade Sanitarista, em seu quadro técnico. Caso o proponente 

seja de outro estado, deve apresentar certidão com visto no CREA (RESOLUÇÃO Nº 1.025, 

DE 30 DE OUTUBRO DE 2009 - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA. Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica 

e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências / LEI Nº 6.496 - DE 7 DE DEZ 

1977 Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de 

Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação, pelo  Conselho Federal de  

Engenharia, Arquitetura e  Agronomia -  CONFEA, de  uma  Mútua  de Assistência 

Profissional, e dá outras providências). 

a) A comprovação do vínculo do responsável técnico com a empresa deverá ser feito 

através de certidão de pessoa jurídica expedida pelo CREA, cuja aprovação da 

responsabilidade pelo órgão tenha se dado no mínimo a 60 (sessenta) dias anteriores à data de 

abertura deste edital; 

b) Licença ambiental do órgão competente para operação (LAO) de tratamento de 

resíduos de serviço de saúde, na validade; 

c) Licença ambiental de operação do aterro sanitário, ou método de disposição final 

do resíduo que esteja na validade; 

d) Licença ou autorização ambiental do órgão competente para transporte de resíduos 

perigosos, dentro do estado do Amapá e do estado em que a empresa proponente pertencer, na 

validade; 

e) Apresentar comprovante de treinamento e capacitação dos funcionários 

envolvidos na  coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos. 

f) Apresentar relação de equipamentos e maquinários necessários para a perfeita 

execução dos serviços licenciados pelo órgão competente; 

g) Certificado emitido por empresa licenciada (INMETRO) para os veículos 

transportadores de resíduos perigosos. 
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h) Licença ou autorização ambiental para a disposição final dos resíduos tratados, na 

validade. 

i) Atestado de capacidade técnica da empresa proponente onde conste que realizou 

serviços de natureza semelhante ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente registrado no órgão competente; 

j) A empresa vencedora deverá apresentar protocolo por escrito de conduta em caso de 

derramamento de resíduo durante a coleta e transporte, onde conste a notificação aos órgãos 

ambientais e de saúde pública. 

k) Apresentar plano de contingência em caso de interrupção do processo de coleta até a 

disposição final do resíduo. 

l) Apresentar laudo de controle de emissão de gases, conforme RDC 

306/ANVISA. m) Certificado de Licença Sanitária da sede da empresa 

proponente. 

n) A empresa deverá apresentar Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

o) A empresa deverá ainda apresentar Contrato com o Aterro sanitário, conforme 

define a NBR 8.419/1984 para comprovação da capacidade de cumprimento do objeto deste 

termo quando a disposição final dos RSS. 

p) a contratada deverá apresentar: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO), Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) e Laudo técnico de condições 

ambientais de trabalhos atualizados (LTCAT). 

12.2. -  Para comprovação da habilitação jurídica 
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores. 

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício. 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país. 

d) declaração do proponente de que não pesa contra si declaração de idoneidade, que 

tenha sido expedida Por órgão da administração pública de qualquer esfera do Governo. 

e) declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 

f) Certidão Simplificada da empresa proponente, emitida pela Junta Comercial da sede 

da empresa, com, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias de emissão anteriores a abertura do 

certame. 

12.3. - Para comprovação da regularidade fiscal 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente 

licitação. 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 

Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita 

Federal, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei. 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual: 

d.1) As empresas com domicílio e sede no Estado do Amapá deverão apresentar 

Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria do Estado da 

Fazenda do Amapá. 

d.2) As empresas com domicílio ou sede em outros estados deverão apresentar 

Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria do Estado da 
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Fazenda de seu domicílio ou sede. e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da 

sede do proponente, mediante apresentação 

de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do 

domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei. 

f) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei, sendo que estas poderão estar atestadas pelos órgãos expedidores. 

12.4. - Para a comprovação da qualificação econômico-financeira 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do 

proponente, com validade de, no máximo, 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua emissão, 

exceto se houver previsão de prazo diferente na própria certidão. 

b) Toda a documentação deverá ser  apresentada em  original ou por  qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente. 

12.5 - Diligências: 

a) - No caso de realização de diligência a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá 

nomeará uma comissão composta de técnicos devidamente habilitados e qualificados para 

vistoriar o local, máquinas e/ou equipamentos necessários à prestação dos serviços e emitirão 

Termo de Diligência para assinatura do instrumento contratual ; 

b) - Verificando-se na diligência o não atendimento das exigências editalícias, a 

Secretaria de Estado da Saúde do Amapá convocará os demais licitantes, na ordem de 

classificação, para avaliação in loco das instalações, com a emissão do respectivo Termo de 

Diligência, até a determinação do licitante prestador do serviço. 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - REQUISITOS TÉCNICOS DO VEÍCULO DE 

TRANSPORTE DOS RSS, ARMAZENAMENTO E COLETA EXTERNA: 

13.1 - A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de 

acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT. No transporte dos RSS podem ser 

utilizados diferentes tipos de veículos, de pequeno até grande porte, dependendo das definições 

técnicas dos sistemas municipais. Geralmente para esses resíduos são utilizados dois tipos de 

carrocerias: montadas sobre chassi de veículos e do tipo furgão, ambas sem ou com baixa 

compactação, para evitar que os sacos se rompam. 7.2 - Os sacos nunca devem ser retirados do 

suporte durante o transporte, também para evitar ruptura. 

13.3 - O pessoal envolvido na coleta e transporte dos RSS deve observar rigorosamente a 

utilização dos EPIs e EPCs adequados. 

13.4 - Em caso de acidente de pequenas proporções, a própria equipe encarregada da coleta 

externa deve retirar os resíduos do local atingido, efetuando a limpeza e desinfecção simultânea, 

mediante o uso dos EPIs e EPCs adequados. Em caso de acidente de grandes proporções, a 

empresa e/ou administração responsável pela execução da coleta externa deve notificar 

imediatamente os órgãos municipais e estaduais de controle ambiental e de saúde pública. 

13.5 - Ao final de cada turno de trabalho, o veículo coletor deve sofrer limpeza e desinfecção 

simultânea, mediante o uso de jato de água, preferencialmente quente e sob pressão. Esses 

veículos não podem ser lavados em postos de abastecimento comuns. O método de desinfecção 

do veículo deve ser alvo de avaliação por parte do órgão que licencia o veículo coletor. 

13.6 - As características dos veículos coletores do RSS do grupo A, B, D e E estão 

detalhadamente descritas no Anexo I deste termo de referência e devem ser rigorosamente 

observadas; 

13.7 - Para a coleta de RSS do grupo B, resíduos químicos perigosos, o veículo deve atender aos 

seguintes requisitos: Observar o Decreto Federal nº 96.044, de 18 de Maio de 1988, e a Portaria 

Federal nº 204, de 20 de maio de 1997; portar documentos de inspeção e capacitação, em 
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validade, atestando a sua adequação, emitidos pelo Instituto de Pesos e Medidas ou entidade

 por ele credenciada. 

13.8 - A massa de resíduos comum (grupo D) deverá ser transportada do armazenamento externo 

de cada unidade geradora ao Aterro Controlado de Macapá, localizado no Km 14 da BR156, pelo 

percurso mais adequado. 

13.9 - Os resíduos dos grupos A, B e E deverão ser encaminhados para o sistema de tratamento 

da Contratada e receber tratamento compatível com tipo de resíduos (esterilização ou 

incineração), conforme define a RDC ANVISA n°306/2004. 

13.10 - Ressalte-se que após o devido tratamento dos resíduos biológicos, os resíduos resultantes 

poderão ser transportados até o local de destinação final em veículo especifico para resíduos 

comuns. 

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E 

IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS - RSS: 

13.1 - De acordo com a RDC ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 358/2005, são 

definidos como geradores de RSS todos os serviços relacionados como atendimento à saúde 

humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; 

laboratórios analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se 

realizem atividades de embalsamamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias 

inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centro de 

controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores 

produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à 

saúde; serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros similares. 

13.2 - A classificação dos RSS vem sofrendo um processo de evolução contínuo, na medida em 

que são introduzidos novos tipos de resíduos nas unidades de saúde e como resultado do 

conhecimento do comportamento destes perante o meio ambiente e a saúde, como forma de 

estabelecer uma gestão segura com base nos princípios da avaliação e gerenciamento dos riscos 

envolvidos na sua manipulação. 

13.3 - Os resíduos de serviços de saúde são parte importante do total de resíduos sólidos urbanos, 

não necessariamente pela quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do total), mas pelo potencial de 

risco que representam à saúde e ao meio ambiente. 

13.4 - Os RSS são classificados em função de suas características e consequentes riscos que 

podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. 

13.5 - De acordo com a RDC ANVISA n°306/04 e Resolução CONAMA n°358/05, os RSS são 

classificados em cinco grupos: 

Grupo A - engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. 

Exemplos: placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas (membros), tecidos, 

bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras. 

Grupo B - contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio 

ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade. Ex: medicamentos apreendidos, reagentes de laboratório, resíduos contendo metais 

pesados, dentre outros. 

Grupo C - quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos 

em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear - CNEN, como, por exemplo, serviços de medicina nuclear e 

radioterapia etc. 

Grupo D - não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, 

podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Ex: sobras de alimentos e do preparo de 
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alimentos, resíduos das áreas administrativas etc. 

Grupo E - materiais perfuro cortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, 

ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares. 

13.6 - Para esse procedimento licitatório apenas o Grupo C ainda não é objeto dos resíduos de 

interesse de licitação pela SESA, por não fazer parte dos componentes RSS das unidades de 

saúde da SESA. 

13.7 - Os recipientes de coleta interna e externa, assim como os locais de armazenamento onde 

são colocados os RSS, devem ser identificados em local de fácil visualização, de forma 

indelével, utilizando símbolos, cores e frases, além de outras exigências relacionadas à 

identificação de conteúdo e aos riscos específicos de cada grupo de resíduos. 

13.8 - Símbolos de Identificação de Identificação dos Grupos de RSS: 

 

 
 

13.8 - Armazenamento externo - Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização 

da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos 

coletores. 

13.9 - No armazenamento externo não é permitida a manutenção dos sacos de resíduos fora dos 

recipientes ali estacionados, daí a necessidade da disponibilidade de container pela empresa 

contratada sem ônus para a SESA. 

13.10 - Coleta e transporte externos consistem-na remoção dos RSS do abrigo de resíduos 

(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas 

que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos 
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trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações 

dos órgãos de limpeza urbana. 

13.11 - Disposição final, consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para 

recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento 

ambiental de acordo com a Resolução CONAMA n°237/97. 

13.12 - Aterro sanitário, conforme define a NBR 8.419/1984 é a técnica de disposição de 

resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, 

minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para 

confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, 

cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos 

menores, se necessário. O projeto deve ser elaborado para a implantação de um aterro sanitário 

que deve contemplar todas as instalações fundamentais ao bom funcionamento e ao necessário 

controle sanitário e ambiental durante o período de operação e fechamento do aterro. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA-DA RESCIÇÃO: 

15.1. A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da contratada assegurará à 

contratante o direito de rescisão nos termos do artigo 77 da lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 

1993 e suas alterações, bem como nos casos citados no artigo 78 da mesma lei, garantida a 

prévia defesa, sempre mediante notificação por escrito. 

 Parágrafo primeiro - A rescisão também se submeterá ao regime previsto no artigo 79, 

seus incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e, ao disposto em edital. 

Parágrafo segundo - A rescisão unilateral dar-se-á mediante comunicação da contratante 

e independerá de aviso, notificação ou interpelação judicial. 

Parágrafo terceiro - A rescisão amigável dar-se-á mediante acordo das partes, quando 

conveniente a contratante. 

Parágrafo quarto - Ocorrendo a rescisão contratual, a contratante não indenizará a 

contratada, salvo pelos serviços já executados até o momento da rescisão.  

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Incumbirá ao contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos 

os Termos Aditivos a ele referentes, no diário Oficial do Estado, no prazo previsto pela Lei nº 

8.666/1993. 

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA- DO FORO: 

15.1. Fica eleito o foro da Cidade de Macapá, como competente para dirimir quaisquer questões 

oriundas do presente instrumento, que não possam ser resolvidas administrativamente, com 

expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que sejam e por estar justo e 

acordado, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado em 03 (três) vias de 

igual teor. 

15.2 - Por estarem Justos e acordados, assinam este Instrumento Legal, em 03 (três) vias de igual 

teor. 

 

Macapá-AP, XX de XXXXX de 2018. 

_____________________________________ 

Secretário de Estado da Saúde do Amapá 

__________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Representante Legal da Empresa 

TESTEMUNHAS: 

Nome:  Nome:  

CPF:  CPF:  
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ANEXO I 

(MINUTA DE CONTRATO) 

 

Especificações de Veículos, Containers e Especificações de Tratamento 

Especificação dos 

veículos 

Resíduos do Grupo A, B e E; veículo não compactador na cor branca para os 

grupos A e E, devidamente identificada (nome do Governo do Estado do 

Amapá/SESA, nome da empresa coletora com endereço, telefone, número 

do veículo, símbolo de material infectante, acrescido de frase "resíduos 

biológicos", superfícies internas lisas, cantos arredondados para facilitar a 

higienização, estanque. No veículo coletor deverá conter: pá, vassoura, cone 

e fita de isolamento, rodo, saco plástico branco de reserva e solução 

desinfetante. E seguir as demais normas específicas vigentes para veículos. 

Resíduos Comuns Grupo D; Veículos tipo compactador, devidamente 

identificada (nome do Governo do Estado do Amapá/SESA nome da 

empresa coletora com endereço e telefone, n° do veículo, símbolo de 

material reciclável, acrescido de frase "resíduos comuns", sendo que a 

compactação deverá estar zerada durante a operação para evitar vazamento 

de líquidos. No veículo coletor deverá conter: pá, vassoura, cone e fita de 

isolamento, rodo, saco plástico preto de reserva e solução desinfetante. 

Especificações de 

containers 

Resíduos do Grupo A, B* e E; container em Polipropileno com a capacidade 

para 1.000 litros (sendo que para o CRDT, CREAP, CRTN, ABRIGO SÃO 

JOSÉ e CADI serão utilizados containers de 240 litros), com tampa 

articulada ao próprio corpo, rodas providas de placa, dreno de lavagem no 

fundo, superfície interna lisa, na cor branca, com identificação de resíduos 

biológicos. Este container deverá ser disponibilizado em cada unidade de 

saúde dentro da necessidade diária de cada um. A identificação do nome da 

empresa nos containers deverá ser feito discretamente para não comprometer 

a identificação técnica. 

Resíduos Comuns Grupo D; container em polipropileno com a capacidade 

para 1.000 litros (sendo que para  o CRDT, CREAP, CERPIS, ABRIGO 

SÃO JOSÉ e CADI serão utilizados containers de 240 litros), com tampa 

articulada ao próprio corpo, rodas providas de placa, dreno de lavagem no 

fundo, superfície interna lisa, na cor azul e com identificação de resíduos 

biológicos. Estes containers deverão ser disponibilizados em cada unidade 

de saúde dentro da necessidade diária de cada um. A identificação do nome 

da empresa nos containers deverá ser feito discretamente para não 

comprometer a identificação técnica. 

Especificações de 

Tratamento 

Resíduos dos Grupos A e E; os resíduos deverão ser tratados em processo 

térmico e o método, técnica ou processo empregado deverá atingir pelo 

menos o nível 03 (três) de inativação microbiana, além de garantir a 

descaracterização do RSS tratado. No caso de tratamento por autoclavagem, 

deverá ser incluído o processo de trituração. A contratada deverá emitir 

certificado técnico do tratamento realizado mensalmente. 

Especificações de 

Tratamento 

Resíduos do Grupo B; os resíduos deverão ser tratados em processo térmico-

destruidor (incineração), conforme Resolução CONAMA 316/2002. 
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ANEXO II 

(MINUTA DE CONTRATO) 

 

ESTIMATIVA DE CONTAINERES NECESSÁRIOS 

PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PGRSS 

ESTABELECIMENTO DE 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE 

LITROS 
1000 1000 750 750 240 240 

AZUL BRANCO AZUL BRANCO AZUL BRANCO 

1. HOSPITAL DE CLINICAS DR. 

ALBERTO LIMA 
6 6     

2.HOSPITAL DE EMERGÊNCIA 4 3     

3. HOSPITAL ESTADUAL DE 

SANTANA/NEFROLOGIA 
3 1 1 1   

4. HOSPITAL DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE/PAI 
4 1     

5. COORDENADORIA DE 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-

CAF 

1   1 1 1 

6. CENTRO DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS E SEUS 

ANEXOS 

2 2 3 3   

7. POSTO DE SAÚDE LAGOA DOS 

ÍNDIOS 
    1 1 

8. CRDT 1 1     
9. CERPIS     1 1 
10. SAMU 1 1 1 1   

11.HOSPITAL ESTADUAL DE 

OIAPOQUE 
3 2     

12. HOSPITAL ESTADUAL DE 

LARANJAL DO JARI 
3 2     

13. UNIDADE MISTA DE FERREIRA 

GOMES 
1 1     

14.UNIDADE MISTA DE 

CALÇOENE 
1 1     

15.UNIDADE MISTA DE MAZAGÃO 1 1     

16. UNIDADE MISTA DE SERRA DO 

NAVIO 
1 1     

17. UNIDADE MISTA DE PEDRA 

BRANCA DO AMAPARI 
1 1     

18. UNIDADE MISTA DE 

PRACUÚBA 
1 1 1 1   

19. UNIDADE MISTA DE 

TARTARUGALZINHO 
1 1 1 1   

20. UNIDADE MISTA DE AMAPÁ 1 1 1 1   

21. UNIDADE MISTA DE VITÓRIA 

DO JARI 

TA DE 

  1 1   

22. CAPS AD     1 1 
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23. CAPS GENTILEZA     1 1 
24. HOSPITAL DA MULHER MÃE 

LUZIA 

4 3     
25. ANEXO HCA-CRA 1 1 1 1   

 

 

Macapá-AP, XX de XXXXX de 2018. 

 

 

_____________________________________ 

Secretário de Estado da Saúde do Amapá 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Representante Legal da Empresa 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome:  Nome:  

CPF:  CPF:  
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ANEXO XI 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 - SESA/AP 

 

PLANILHA DE COTA EXCLUSIVA 

 

XXXXX 

Item 
Estabelecimento de Assistência à 

Saúde 

Tipo de Resíduos 

Gerados 

Valor 

Unitário 

Quantidade 

Ano (Kg) 

Quantidade 

Ano Total (Kg) 
Valor Anual 

Valor Anual 

Total 

XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

VALOR GLOBAL XXXXX 
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ANEXO XII 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 - SESA/AP 

 

PLANILHA DE COTA RESERVADA 

 

XXXXX 

Item 
Estabelecimento de Assistência à 

Saúde 

Tipo de Resíduos 

Gerados 

Valor 

Unitário 

Quantidade 

Ano (Kg) 

Quantidade 

Ano Total (Kg) 
Valor Anual 

Valor Anual 

Total 

XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

VALOR GLOBAL XXXXX 
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ANEXO XIII 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2018 - SESA/AP 

 

PLANILHA DE COTA PRINCIPAL 

 

Lote 1 

Item 
Estabelecimento de Assistência à 

Saúde 

Tipo de Resíduos 

Gerados 

Valor 

Unitário 

Quantidade 

Ano (Kg) 

Quantidade 

Ano Total (Kg) 
Valor Anual 

Valor Anual 

Total 

1 
Hospital de Clínicas Dr. Alberto 

Lima - HCAL 

Grupo A e E (Biológico) R$ 2,56 604.296 

1.493.412 

R$ 1.546.997,76 

R$ 2.640.271,44 Grupo D (Comum) R$ 1,03 873.696 R$ 899.906,88 

Grupo B (Químico) R$ 12,54 15.420 R$ 193.366,80 

2 
Hospital da Mulher Mãe Luzia - 

HMML 

Grupo A e E (Biológico) R$ 2,56 174.576 

727.104 

R$ 446.914,56 

R$ 1.117.536,60 Grupo D (Comum) R$ 1,03 543.708 R$ 560.019,24 

Grupo B (Químico) R$ 12,54 8.820 R$ 110.602,80 

3 Hospital de Emergência - HE 

Grupo A e E (Biológico) R$ 2,56 183.576 

528.072 

R$ 469.954,56 

R$ 853.790,64 Grupo D (Comum) R$ 1,03 341.976 R$ 352.235,28 

Grupo B (Químico) R$ 12,54 2.520 R$ 31.600,80 

4 
Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU 

Grupo A e E (Biológico) R$ 2,56 6.000 

24.000 

R$ 15.360,00 

R$ 102.960,00 Grupo D (Comum) R$ 1,03 12.000 R$ 12.360,00 

Grupo B (Químico) R$ 12,54 6.000 R$ 75.240,00 

5 
Hospital da Criança e do 

Adolescente - HCA/PAI 

Grupo A e E (Biológico) R$ 2,56 126.780 

414.156 

R$ 324.556,80 

R$ 670.277,28 Grupo D (Comum) R$ 1,03 283.056 R$ 291.547,68 

Grupo B (Químico) R$ 12,54 4.320 R$ 54.172,80 

6 ANEXO HCA-CRA Grupo A e E (Biológico) R$ 2,56 76.068 248.496 R$ 194.734,08 R$ 402.168,84 
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Grupo D (Comum) R$ 1,03 169.836 R$ 174.931,08 

Grupo B (Químico) R$ 12,54 2.592 R$ 32.503,68 

7 
Centro de Referência em Doenças 

Tropicais - CRDT 

Grupo A e E (Biológico) R$ 2,56 17.220 

32.172 

R$ 44.083,20 

R$ 94.013,76 Grupo D (Comum) R$ 1,03 11.952 R$ 12.310,56 

Grupo B (Químico) R$ 12,54 3.000 R$ 37.620,00 

8 

Centro de Especialidades 

Odontológicas e seus anexos (CEO 

Centro e CEO Jesus de Nazaré) 

Grupo A e E (Biológico) R$ 2,56 5.592 

10.788 

R$ 14.315,52 

R$ 47.291,40 Grupo D (Comum) R$ 1,03 2.796 R$ 2.879,88 

Grupo B (Químico) R$ 12,54 2.400 R$ 30.096,00 

9 

Centro de Referência em Práticas 

Integrativas e Complementares em 

Saúde - CERPIS 

Grupo A e E (Biológico) R$ 2,56 48 

324 

R$ 122,88 

R$ 1.097,76 Grupo D (Comum) R$ 1,03 216 R$ 222,48 

Grupo B (Químico) R$ 12,54 60 R$ 752,40 

10 
Coordenadoria de Assistência 

Farmacêutica - CAF 

Grupo A e E (Biológico) R$ 0,00 0 

1.944 

R$ 0,00 

R$ 11.946,96 Grupo D (Comum) R$ 1,03 1.080 R$ 1.112,40 

Grupo B (Químico) R$ 12,54 864 R$ 10.834,56 

11 
Posto de Saúde da Lagoa dos 

Índios 

Grupo A e E (Biológico) R$ 2,56 288 

1.944 

R$ 737,28 

R$ 4.929,12 Grupo D (Comum) R$ 1,03 1.440 R$ 1.483,20 

Grupo B (Químico) R$ 12,54 216 R$ 2.708,64 

12 CAPS AD 

Grupo A e E (Biológico) R$ 4,01 348 

2.340 

R$ 1.395,48 

R$ 7.211,64 Grupo D (Comum) R$ 1,45 1.728 R$ 2.505,60 

Grupo B (Químico) R$ 12,54 264 R$ 3.310,56 

13 CAPS GENTILEZA 

Grupo A e E (Biológico) R$ 4,01 288 

1.944 

R$ 1.154,88 

R$ 5.951,52 Grupo D (Comum) R$ 1,45 1.440 R$ 2.088,00 

Grupo B (Químico) R$ 12,54 216 R$ 2.708,64 

VALOR GLOBAL R$ 5.959.446,96 
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Lote 2 

Item 
Estabelecimento de Assistência à 

Saúde 

Tipo de Resíduos 

Gerados 

Valor 

Unitário 

Quantidade 

Ano (Kg) 

Quantidade 

Ano Total (Kg) 
Valor Anual 

Valor Anual 

Total 

1 Hospital Estadual de Oiapoque 

Grupo A e E (Biológico) R$ 9,49 12.000 

19.375 

R$ 113.880,00 

R$ 254.156,30 Grupo D (Comum) R$ 0,00 0 R$ 0,00 

Grupo B (Químico) R$ 19,02 7.375 R$ 140.276,30 

2 Unidade Mista de Amapá 

Grupo A e E (Biológico) R$ 9,49 7.104 

9.264 

R$ 67.416,96 

R$ 108.500,16 Grupo D (Comum) R$ 0,00 0 R$ 0,00 

Grupo B (Químico) R$ 19,02 2.160 R$ 41.083,20 

3 Unidade Mista de Calçoene 

Grupo A e E (Biológico) R$ 9,49 5.040 

7.200 

R$ 47.829,60 

R$ 88.912,80 Grupo D (Comum) R$ 0,00 0 R$ 0,00 

Grupo B (Químico) R$ 19,02 2.160 R$ 41.083,20 

4 Unidade Mista de Tartarugalzinho 

Grupo A e E (Biológico) R$ 9,49 5.688 

6.840 

R$ 53.979,12 

R$ 75.890,16 Grupo D (Comum) R$ 0,00 0 R$ 0,00 

Grupo B (Químico) R$ 19,02 1.152 R$ 21.911,04 

5 Unidade Mista de Pracuúba 

Grupo A e E (Biológico) R$ 9,49 4.320 

4.752 

R$ 40.996,80 

R$ 49.213,44 Grupo D (Comum) R$ 0,00 0 R$ 0,00 

Grupo B (Químico) R$ 19,02 432 R$ 8.216,64 

6 Unidade Mista de Serra do Navio 

Grupo A e E (Biológico) R$ 9,49 5.040 

5.760 

R$ 47.829,60 

R$ 61.524,00 Grupo D (Comum) R$ 0,00 0 R$ 0,00 

Grupo B (Químico) R$ 19,02 720 R$ 13.694,40 

7 Unidade Mista de Ferreira Gomes 

Grupo A e E (Biológico) R$ 9,49 5.760 

7.920 

R$ 54.662,40 

R$ 95.745,60 Grupo D (Comum) R$ 0,00 0 R$ 0,00 

Grupo B (Químico) R$ 19,02 2.160 R$ 41.083,20 
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8 
Unidade Mista de Pedra Branca do 

Amapari 

Grupo A e E (Biológico) R$ 9,49 4.320 

4.752 

R$ 40.996,80 

R$ 49.213,44 Grupo D (Comum) R$ 0,00 0 R$ 0,00 

Grupo B (Químico) R$ 19,02 432 R$ 8.216,64 

VALOR GLOBAL R$ 783.155,90 

 

 

Lote 3 

Item 
Estabelecimento de Assistência à 

Saúde 

Tipo de Resíduos 

Gerados 

Valor 

Unitário 

Quantidade 

Ano (Kg) 

Quantidade 

Ano Total (Kg) 
Valor Anual 

Valor Anual 

Total 

1 

Hospital Estadual de Santana - 

HES e Clínica de Nefrologia de 

Santana 

Grupo A e E (Biológico) R$ 3,08 354.768 

492.288 

R$ 1.092.685,44 

R$ 1.290.563,04 Grupo D (Comum) R$ 1,17 134.640 R$ 157.528,80 

Grupo B (Químico) R$ 14,01 2.880 R$ 40.348,80 

2 Unidade Mista de Mazagão 

Grupo A e E (Biológico) R$ 4,44 8.676 

10.356 

R$ 38.521,44 

R$ 62.058,24 Grupo D (Comum) R$ 0,00 0 R$ 0,00 

Grupo B (Químico) R$ 14,01 1.680 R$ 23.536,80 

VALOR GLOBAL R$ 1.352.621,28 

 

 

Lote 4 

Item 
Estabelecimento de Assistência à 

Saúde 

Tipo de Resíduos 

Gerados 

Valor 

Unitário 

Quantidade 

Ano (Kg) 

Quantidade 

Ano Total (Kg) 
Valor Anual 

Valor Anual 

Total 

1 
Hospital Estadual do Laranjal do 

Jari 

Grupo A e E (Biológico) R$ 9,49 51.144 

97.716 

R$ 485.356,56 

R$ 685.134,24 Grupo D (Comum) R$ 2,42 38.880 R$ 94.089,60 

Grupo B (Químico) R$ 13,74 7.692 R$ 105.688,08 
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2 Unidade Mista de Vitória do Jari 

Grupo A e E (Biológico) R$ 9,49 5.688 

6.840 

R$ 53.979,12 

R$ 69.807,60 Grupo D (Comum) R$ 0,00 0 R$ 0,00 

Grupo B (Químico) R$ 13,74 1.152 R$ 15.828,48 

VALOR GLOBAL R$ 1.352.621,28 

 


