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O INSTITUTO DE TÉCNICA E GESTÃO MODERNA – ITGM, entidade privada, 

sem fins lucrativos, representado pelo Gerente do Setor de Compras e Contratos, resolve 

efetuar Processo de Concorrência, a fim de Contratação de serviços para coleta, transporte 

e destinação final de resíduos de saúde, para atender a Unidade do SAMU da III 

MACRORREGIÃO do Estado do Pernambuco, respectivas bases descentralizadas 

consorciados no projeto do SAMU-CIMPAJEÚ, gerida pelo Instituto de Técnica e Gestão 

Moderna - ITGM. 

 

CONCORRÊNCIA SIMPLIFICADA COM URGÊNCIA N° 002/2022 

 

 
Objeto: Contratação de serviços para coleta, transporte e destinação final de resíduos de 

saúde, para atender a Unidade do SAMU da III MACRORREGIÃO do Estado do 

Pernambuco, respectivas bases descentralizadas consorciados no projeto do SAMU-

CIMPAJEÚ, gerida pelo Instituto de Técnica e Gestão Moderna - ITGM. 

 

Prazo de Realização: 02 (dois) dias – art. 35, parágrafo do Regulamento Interno - 

Emergencial.  

 
Cronograma: 

 
 

AÇÃO DATAS 

Aviso de Lançamento 23/08/2022 

Visita Técnica Dispensada 

Limite de Proposta Até o dia 25/08/2022 
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INSTITUTO DE TÉCNICA E GESTÃO MODERNA SETOR DE COMPRAS E 

CONTRATOS 

 

CONCORRÊNCIA SIMPLIFICADA COM URGÊNCIA Nº 002/2022 

 INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

O INSTITUTO DE TÉCNICA E GESTÃO MODERNA, entidade privada, sem fins 

lucrativos, representado pelo Gerente do Setor de Compras e Contratos, resolve efetuar 

Concorrência Simplificada com urgência, a fim de selecionar de Contratação de serviços para 

coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde, para atender a Unidade do SAMU 

da III MACRORREGIÃO do Estado do Pernambuco, respectivas bases descentralizadas 

consorciados no projeto do SAMU-CIMPAJEÚ, gerida pelo Instituto de Técnica e Gestão 

Moderna - ITGM. 
 

O presente Edital rege-se pelas disposições contidas no Regulamento de Compras e 

Contratação de Obras e Serviços do ITGM, que se encontra disponível no sítio eletrônico 

(www.itgmnordeste.com.br), juntamente com este edital. 

 

Para a participação na presente Concorrência Simplificada, o proponente deverá comprovar a 

sua especialidade de prestação de serviços, descritos acima, bem como atender a todos os 

requisitos de qualificação jurídica, econômico-financeira e técnica, e demais exigências 

constantes no Termo de Referência, documento integrante deste Edital. 

 

Os proponentes interessados no objeto deste Instrumento Convocatório deverão apresentar 

propostas até o dia 25 de agosto de 2022, preferencialmente através do encaminhamento 

eletrônico da proposta de preços e documentos de habilitação do endereço enviar para o e-

mail: contratositgm.ne@gmail.com. 

 

Os interessados poderão encaminhar os envelopes por correio, porém, somente serão 

considerados os envelopes entregues à Comissão Julgadora até a data, horário e local 

designados, não sendo a Prefeitura do ITGM de Eusébio responsável por atraso, extravio ou 

qualquer outro contratempo. 

 

Será julgado vencedor o proponente que apresentar a proposta de MENOR PREÇO 

UNITÁRIO, obedecendo aos critérios deste Instrumento Convocatório e conforme as 

especificações técnicas contidas no Termo de Referência. 

 

O ITGM informa que os proponentes poderão adquirir o presente Edital e demais 

documentos do procedimento de escolha de fornecedor no sítio eletrônico do Instituto 

(www.itgmnordeste.com.br). 

 

O ITGM poderá, mediante decisão fundamentada, revogar o procedimento de escolha a 

qualquer tempo, antes da formalização do respectivo contrato, para atender a razões de 

conveniência, bem como anular o procedimento, se constatada irregularidade ou ilegalidade, 

sem que disso resulte, para os participantes, direito a reclamação ou indenização. 

 

DA IMPUGNAÇÃO - Até 24 (vinte e quatro) horas, antes da data fixada para a data limite de 

encaminhadomento da proposta, poderão ser solicitados pedidos de impugnação ou 

esclarecimentos ao ITGM prestar as informações no prazo de até 01 (um) dia útil antes da data 

fixada para a realização da sessão pública. Os pedidos de impugnação e esclarecimentos 

mailto:contratositgm.ne@gmail.com
http://www.itgmnordeste.com.br/
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poderão ser solicitados via e-mail e-mail: contratositgm.ne@gmail.com. 

 

DAS FASES DO PROCESSO DE JULGAMENTO: 

O procedimento concorrência simplificado com urgência será composto pelas seguintes fases: 

a) Os interessados deverão apresentar propostas até o dia 25 de agosto de 2022, 

preferencialmente através do encaminhamento eletrônico da proposta de preços e documentos 

de habilitação do endereço enviar para o e-mail: contratositgm.ne@gmail.com. 

b) Após o prazo de encaminhamento a comissão julgarora examinará os documentos 

apresentados bem como as proposta de preços apresentadas, em confronto com as exigências 

do instrumento convocatório, devendo recusar a participação dos interessados que deixarem 

de atender a normas e condições aqui fixadas; 

e) lavrar ata circunstanciada pela comissão julgadora, com o resultado da análise da 

documentação apresentada, bem como das proposta de preços ao final da qual deverá emitir 

seu julgamento,  

f) Divulgação do resultado do julgamento com o nome do vencedor no sítio eletrônico 

(www.itgmnordeste.com.br) para correr o prazo recursal ou de impugnação ao resultado do 

julgamento; 

g) Julgamento de eventuais recursos; 

h) Despacho a autoridade competente para adjudicação/homologação do processo; 

i) Adjudicação e Homologação; 

j) Chamamento formal para a assinatura de Termo de Contrato, observando o prazo para o 

comparecimento deste. 

 

DOS RECUROS: Das decisões da Comissão de Julgamento caberá recurso, que poderá ser 

interposto no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da publicação do resultado 

do Julgamento. 

Da interposição de recurso caberá impugnação pelas demais proponentes, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, contados da comunicação relativa à interposição do recurso. No mesmo 

prazo, a Comissão de Julgamento se manifestar-se-á sobre o recurso, poderá reconsiderar sua 

decisão ou submetendo-o à decisão da autoridade superior. 

Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:  

a) Ser devidamente fundamentados; 

b) Ser assinados por representante legal ou procurador com poderes suficientes;  

c) Ser protocolados no mesmo local indicado no preâmbulo deste EDITAL para o recebimento 

dos envelopes de habilitação e propostas; e 

d) Não será admitida a apresentação de documentos ou informações que já deveriam ter sido 

apresentados juntos aos documentos e proposta de preços e cuja omissão não tenha sido 

suprida na forma estabelecida neste EDITAL. 

Os recursos interpostos fora do prazo ou em local diferente do indicado não serão 

reconhecidos. 

Os recursos contra os atos decisórios terão efeito suspensivo obrigatório. 

O acolhimento dos recursos interpostos importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento.  

Decorridos os prazos sem a interposição de recursos ou após o seu julgamento ou, ainda, após 

manifestação expressa de desinteresse em recorrer, a vencedora será considerada apta a 

celebrar o Contrato.  

 

DILIGÊNCIA: É facultada à Comissão Julgadora, em qualquer fase do processo, a promoção 

de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do Processo, vedada a 

inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da 

mailto:contratositgm.ne@gmail.com.
mailto:contratositgm.ne@gmail.com
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proposta.  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 

1.1 Contratação de serviços para coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde, 

para atender a Unidade do SAMU da III MACRORREGIÃO do Estado do Pernambuco, 

respectivas bases descentralizadas consorciados no projeto do SAMU-CIMPAJEÚ, gerida 

pelo Instituto de Técnica e Gestão Moderna - ITGM. 

 

2. JUSTIFICATIVA:  

2.1. A Contratação pretendida é justificada para cumprir as exigências legais, no que se refere 

a destinação adequada para os resíduos de saúde, gerados diuturnamente nas Unidade do 

SAMU da III MACRORREGIÃO do Estado do Pernambuco, sendo que, atualmente o SAMU 

não dispõe de equipamentos e servidores aptos a proceder com a correta coleta e transporte de 

tais resíduos, bem como, por não ter área disponível e autorizada para a destinação final dos 

RSS. 

 

3. LEGISLAÇÃO 

3.1. A execução dos serviços, destacados como objeto do presente projeto, deve ser realizada 

com o cumprimento das disposições legais, sobretudo o disposto nos seguintes estatutos: 

 

 Resolução CONAMA Nº 358/2005: Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 

resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

 Resolução RDC Nº 306/2004 – ANVISA: Dispõe sobre o regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviço de saúde e Resolução Anvisa 222/2018. 

 Portaria n.º 3214, de 08/06/1978, do Ministério do Trabalho. 

 Normas Brasileiras de Regulamentação (NBR) Nºs 14652:2013, 7500:2013, 

9191:2008, 13.332:2002 e 12810:1993. 

 Resolução nº 310, de 23/07/1986, do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura – 

CREA. 

 

4. DETALHAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

4.1. Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) devem ser classificados nos grupos “A”, “B”, 

“D” e “E”, nos termos da Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 e Resolução da 

Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, publicada do DOU de 

10/12/2004, da ANVISA. 

4.2. O objeto deste Termo são resíduos tipo A, B e E descritos abaixo: 

GRUPO A – constituído de materiais que contém concentração de presença biológica, 

tais como: sangue, hemoderivados, excreções, secreções, líquidos orgânicos entre 

outros; 

GRUPO B – constituído de materiais químicos, resíduos e produtos farmacêuticos, 

medicamentos vencidos ou contaminados entre outros; 

GRUPO E – materiais que contém resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais 

como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 

endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; 

micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todo utensílios de vidro quebrados no 

laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.  

4.3. Compreendem os serviços de coleta dos grupos de resíduos A, B e E oriundos das 

unidades do SAMU-CIMPAJEÚ, transporte até a unidade de tratamento incinerador, inclusive 

incineração. 
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5. DEFINIÇÃO TIPO DE RSS A SEREM COLETADO  

 

Item Nome da Unidade BOMBONA 

1 
COLETA DE RESÍDUOS DOS GRUPOS– 
GRUPO “A”, “B” e “E” 

200lt– 25kg 

 

5.1. Podendo conforme o caso haver pagamento por kg extra, devidamente atestado, refernte 

ao excesso de 200lt– 25kg.  

 

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. Os funcionários da prestadora desses serviços deverão ser treinados adequadamente e 

submetidos a exames médicos pré-admissionais e periódicos, nos termos da legislação 

trabalhista. 

6.2. A prestadora dos serviços deverá ainda obedecer às seguintes condições: 

a) higienização e manutenção dos veículos; 

b) lavagem e desinfecção dos equipamentos de proteção individual (EPI); 

c) higienização corporal. 

6.3. A coleta dos resíduos deverá ser efetuada utilizando-se de caminhões coletores fechados, 

de acordo com as normas técnicas da ABNT, definidas nas NBR’s 13.332:2010 e 

14.652:2013. 

6.4. As marcas, os modelos, os equipamentos e outras características dos veículos que serão 

utilizados nos serviços, ficarão a critério da Contratada, respeitando as condições de segurança 

e de higiene que o tipo de resíduo impõe. 

6.5. Os veículos, máquinas e equipamentos deverão ser mantidos em prefeitas condições de 

funcionamento. 

6.6. A Contratante, desde já, reserva-se no direito de, a qualquer momento, exigir da 

Contratada substituição imediata daqueles veículos e equipamentos que não apresentarem as 

condições exigidas. 

6.7. A execução do serviço será realizada por, no mínimo, 01 (um) motorista e 01 (um) 

lixeiros coletores. 

 

7. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS - EQUIPAMENTOS DE COLETA EXTERNA 

7.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI): devem ser os mais adequados para lidarem 

com resíduos hospitalares e devem ser utilizados segundo as recomendações deste termo de 

referência, amparado na NBR 12810/1993 e Portaria 3.214, de 08/06/78 – Ministério do 

Trabalho. 

Uniforme: deve ser composto por calça comprida e camisa com manga, no mínimo de 

¾, de tecido resistente e de cor clara, com padronização distinta para cada função. 

Luvas: devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, de cor clara, preferencialmente 

branca, antiderrapante e de cano longo. 

Botas: devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, de cor clara, preferencialmente 

branca, cano de ¾ e antiderrapante. 

Colete: Deve ser de cor fosforescente para o caso de coleta noturna. 

Máscara: deve ser respiratória, tipo semifacial e impermeável. 

Óculos: devem ser de plástico resistente, lente panorâmica, incolor, armação flexível, 

com proteção lateral e válvulas para ventilação. 

Boné: deve ser de cor branca e de forma a proteger os cabelos. 

Veículo de Coleta Externa: deve obedecer a seguinte especificação: 
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 Ter superfícies internas lisas, de cantos arredondados e de forma a facilitar a 

higienização; 

 Não permitir vazamento de líquido e ser provido de ventilação adequada; 

 Sempre que a forma de carregamento for manual, a altura da carga deve ser 

inferior a 1,20m (um metro e vinte centímetros); 

 Quando possuir sistema de carga e descarga, este deve operar de forma a não 

permitir o rompimento dos recipientes; 

 Quando forem utilizados contêineres, o veículo deve ser dotado de 

equipamento hidráulico de basculamento; 

 Para veículo com capacidade superior a 1 t (uma tonelada), a descarga deve ser 

mecânica; para veículo com capacidade inferior a 1 t (uma tonelada), a descarga pode 

ser manual; 

 O veículo coletor deve contar com os seguintes equipamentos auxiliares: pá, 

rodo, saco plástico adequado de reserva (NBR 9190), solução desinfetante, etc.; 

 Deve constar em local visível o nome da municipalidade, o nome da empresa 

coletora (endereço e telefone), a especificação dos resíduos transportáveis, com o 

número ou código estabelecido na NBR 10004, e número do veículo coletor; 

 Ostentar a simbologia para o transporte rodoviário, conforme NBR 7500:2013; 

7.2. Em caso de acidentes de pequenas proporções, a própria guarnição da empresa coletora 

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

simultânea. 

7.3. No caso de acidente de grandes proporções, a empresa coletora responsável pela execução 

da coleta externa deve notificar imediatamente os órgãos de controle ambiental e de saúde 

pública. 

7.4. 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. 

7.5. O efluente proveniente da lavagem e desinfecção do veículo coletor deve ser 

encaminhado para tratamento, conforme as exigências provenientes do órgão de controle 

ambiental. 

7.6. Os equipamentos de proteção individual (EPI) dos funcionários que executarem a 

lavagem e desinfecção dos veículos coletores externos devem estar em conformidade com o 

item 9.1 a 9.8, acrescentando-se capacete plástico. 

7.7. Todos os equipamentos de proteção individual (EPI) utilizados por funcionários que 

lidam com resíduos de serviços de saúde têm que ser lavados e desinfetados diariamente; 

sempre que ocorrer contaminação por contato com material infectante, os EPI devem ser 

substituídos imediatamente e enviados para lavagem. 

7.8. As características que são recomendadas para os EPI devem atender às normas do 

Ministério do Trabalho. 

7.9. Independente de declaração expressa fica subentendido que no preço unitário da retirada 

do resíduo coletado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, 

inclusive as relacionadas com: 

 Equipamentos, ferramentas e mão-de-obra; 

 Carga, transporte e descarga no destino final; 

 Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, vale alimentação, vale transporte e 

outros; 

 Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e /ou quaisquer 

infrações; 

 Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 

infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados ao 

Contratante e /ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela dos serviços; 
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 Veículos coletores adequados de acordo com as determinações do CONAMA e NBR; 

 Todo fardamento e equipamento de segurança que serão utilizados na execução dos 

serviços; 

 Transporte dos resíduos e sua destinação final mediante incineração; 

  Demais ônus atinentes à execução do objeto. 

 

8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. A Contratada deverá acondicionar e transportar adequadamente os resíduos, atendendo as 

normas aplicáveis pela ABNT e demais disposições legais vigentes. 

8.2. Contratada deverá transportar os resíduos em veículos apropriados, compatíveis com as 

características dos resíduos, atendendo às condicionantes de proteção ao meio ambiente e à 

saúde pública e normas atinentes. 

8.3. A Contratada deverá estar ciente de que os resíduos sólidos pertencentes ao grupo “A” 

não poderão ser dispostos no meio ambiente sem tratamento prévio que assegure a 

preservação da saúde pública e do meio ambiente. 

8.4. A Contratada deverá submeter os resíduos sólidos pertencentes ao grupo “B” a tratamento 

e disposição final específicos, de acordo com as características de toxidade, inflamabilidade, 

corrosividade e reatividade, segundo exigências do órgão ambiental competente. 

8.5. Os resíduos do Grupo E, devem ter tratamento específico de acordo com a contaminação 

química, biológica ou radiológica, aplicando-se, no que couber o art. 25 e parágrafos, da 

Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005. 

 

9. QUANTIDADE DE COLETAS, FREQUÊNCIA E LOCAL 

9.1. A quantidade de coletas do lixo das unidades do SAMU-CIMPAJEÚ deve ser feita uma 

coleta quinzenalmente, ou sempre que solicitada pela contratante. O dia das coletas deve ser 

nas segundas-feiras, no período compreendido entre 13h00 min e 17h00, localizada à Avenida 

Projetada, S/N, Vila Bela – Serra Talhada/PE - CEP: 56.900-000. Quando ocorrer feriado no 

dia da coleta, a mesma deverá ser realizada no primeiro dia útil subsequente ao feriado.  

9.2. O SAMU-CIMPAJEÚ poderá, a seu critério, definir ou alterar a periodicidade dos 

serviços, a fim de evitar acúmulo dos serviços a fim de evitar acúmulo excessivo dos resíduos 

nos pontos de coleta. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao 

pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a 

Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

10.2. Promover por meio de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 

exijam medidas corretivas por parte daquela; 

10.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 

objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

10.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente 

atestadas pelo Setor Competente. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos 

nesta Concorrência Simplifica, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 

11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de 
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Licitações; 

11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados; 

11.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 

prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 

11.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

11.6- Responder perante a SAMU-CIMPAJEÚ, mesmo no caso de ausência ou omissão da 

fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 

interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por 

empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos 

causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses 

danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das 

disposições legais vigentes; 

11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que 

a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, 

por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações 

especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato; 

11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE; 

11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua 

responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre 

a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e 

parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída 

qualquer solidariedade da SAMU-CIMPAJEÚ por eventuais autuações administrativas e/ou 

judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas 

obrigações, não se transfere a SAMU-CIMPAJEÚ; 

11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do 

CONTRATO; 

11.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à 

União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 

11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação 

das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 

precauções para evitar a ocorrência de danos ao SAMU-CIMPAJEÚ e a terceiros, observando 

o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, 

publicada no D.O.U. de 13/02/98; 

11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por 

eventuais danos ao SAMU-CIMPAJEÚ causados por ação ou omissão sua, de seus 

empregados, prepostos ou contratados; 

11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as 

exigências e condições a seguir estabelecidas: 

a)Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT. 

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas 

internacionais pertinentes ao objeto contratado; 

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e 

bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente 

considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o 

comprovante de “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART” correspondente, antes da 
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apresentação da primeira fatura, perante a SAMU-CIMPAJEÚ, sob pena de retardar o 

processo de pagamento; 

11.16. Cumprir o que determina o Termo de Referência/Projeto básico.  

 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias 

após a execução do serviços e emissão da Nota Fiscal, mediante recebimento da apresentação 

dos relatórios mensais contratados e atesto de execução dos serviços, expedidas pelo SAMU-

CIMPAJEÚ, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor. Tal pagamento também 

dependerá do repasse prévio oriundo do Contrato de Gestão 001/2021 - SAMU-CIMPAJEÚ e 

da conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente, 

acompanhadas da seguinte documentação: 

a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo 

responsável; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

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

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943). 

 

13. DOS PRAZOS - PARA INÍCIO, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA 

CONTRATUAL 

a) Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta, que deverá ser assinado pelas 

partes no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da data de convocação encaminhada à 

vencedora da concorrência.  

b) O prazo para início dos serviços será de 2 (dois) dias úteis contados a partir da assinatura do 

contrato; 

c) A recusa injustificada do vencedor em assinar o “Termo de Contrato” no prazo estabelecido 

no subitem anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeito às 

penalidades prevista no regulamento interno do ITGM; 

d) Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e seus 

Anexos, bem como os demais elementos concernentes à concorrência simplificada. 

e) O prazo de convocação a que se refere o subitem “a)”, poderá ter uma única prorrogação 

com o mesmo prazo, quando solicitado pela vencedora, e desde que ocorra motivo justificado 

e aceito pelo ITGM. 

f)  É facultado à ITGM, quando o convocado não assinar o “Termo de Contrato” no prazo e 

condições estabelecidos, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de 

classificação, para negociação, para efeito de assinar o contrato ou neste caso podendo o 

ITGM revogar o processo.  

g) O ITGM firmará contrato para o prazo até 31/08/2023, podendo haver prorrogações 

por ambas as partes, se assim lhe convier em função das suas necessidades. 

h) A eficácia jurídica do instrumento contratual ficará condicionada à vigência do 

Contrato de Gestão, firmado entre o Instituto de Técnica e Gestão Moderna e o Consórcio de 

Integração dos ITGMs do Pajeú - CIMPAJEÚ, de acordo com o Contrato de Gestão nº. 

001/2021, Edital de Chamamento Publico nº. 001/2021/CIMPAJEÚ, para a gestão da Unidade 

do SAMU da III MACRORREGIÃO do Estado do Pernambuco, respectivas bases 

descentralizadas consorciados no projeto do SAMU-CIMPAJEÚ de tal modo que a extinção 
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do contrato principal, independentemente de motivo ou forma, mesmo que por imputação de 

culpa, extingue, ipso facto, a relação jurídica contratual que decorrer do presente Termo de 

Referência, sem quaisquer direitos a indenização, retenção ou compensação por parte da 

Contratada. 

 

14. DA HABILITAÇÃO 

14.1. O interessado na prestação do serviço objeto do presente Termo de Referência deverá, 

caso seja selecionado, apresentar os seguintes documentos: 

 

I - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.  

b) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

consolidado em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da 

Junta Comercial (não sendo o contrato social consolidado apresentar juntamente todos os 

aditivos a este) em se tratando de sociedades empresárias: devendo, no caso da licitante ser a 

sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro 

da Junta onde tem sede a matriz;  

c) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores;  

d) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM 

FUNCIONAMENTO NO PAÍS: decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

OBS: Os documentos listados acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

e) CÓPIA DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF, de Sócio-Administrador ou 

do titular da empresa, ou presidente da cooperativa, conforme o caso; 

 

II - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, CONFORME O CASO: 

a) Prova de inscrição ou registro da LICITANTE, junto ao Conselho Regional de Engenharia 

Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da PROPONENTE, ou Conselho 

Regional de Química — CRQ, da localidade da sede da PROPONENTE, que conste 

responsável(eis) técnico(s) com aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto 

desta licitação, juntamente com o registro junto ao CREA ou junto ao CRQ do engenheiro 

responsável pela empresa; 

b) Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal junto ao IBAMA 

c) Licença de operação para coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde, Classe I 

(Grupos 'A', `B' e 'E) emitida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente da localidade 

sede da licitante. 

 

III) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conforme o caso: 

a) – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, 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 para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
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sede do licitante, conforme segue: 

I) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através 

da Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da 

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014; 

II) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita 

através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa 

Estadual; 

III) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita 

através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa 

Municipal. 

IV). Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação – CRS e; 

V). Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, através da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei 12.440/2011. 

 

IV. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a). Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE) do último exercício fiscal, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede 

da licitante, que comprovem a boa situação financeira da empresa, com vistas aos 

compromissos que terá de assumir caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, comprovado 

através do cálculo dos seguintes índices contábeis, devidamente assinado pelo contador 

responsável, sendo vedada 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. 

 

b). Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física (artigo 31 da Lei nº 8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 

 

V) DECLARAÇÕES 

 

a) Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, conforme 7º, XXXIII da Constituição 

Federal, constante ao Anexo I deste instrumento; 

 

b) Declaração de não possuir sócios cotistas, sócio administrador, dirigentes ou controladores 

a que se refere o artigo 116 da Lei nº 6404/76, que sejam colaboradores do INSTITUTO DE 

TÉCNICA E GESTÃO MODERNA, conforme modelo constante no Anexo II deste 

instrumento; 

 

c) Declaração de que não possui impedimento de contratar com a Administração Pública, 

conforme Modelo do Anexo III; 

 

d) Declaração da empresa afirmando ter tomado conhecimento de todos os serviços a 

serem executados e os seus locais de realização, constante ao Anexo                    IV deste instrumento. 

 

e) Declaração afirmando ter tomado conhecimento de que o custeio da locação/serviços 

depende do repasse de verbas públicas, conforme modelo do Anexo V.  

 

Observação: Todas as Declarações deverão ser em papel timbrado da empresa proponente e o 



13 13 

 

 

INSTITUTO DE TÉCNICA E GESTÃO MODERNA   

Avenida das Américas, 3434, bloco 04, sala 318, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro RJ, CEP: 22640-102   

13 

atestado, em via original ou cópia reprográfica autenticada por cartório competente, sendo 

aceita autenticação digital, assinado por  autoridade ou representante de quem o expediu, com a 

devida identificação, sendo aceita por assinatura digital certificada pelo ICP – Brasil.  

 

A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 

comprobatória, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do direito à 

contratação, sendo facultado ao ITGM convocar os concorrentes remanescentes e com eles 

contratar, observada a ordem de classificação. 

 

15. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

15.1 - A proposta de preços deverá ser elaborada em papel timbrado ou com carimbo com os 

dados do interessado, manuscrita em letra de forma em tinta não lavável ou confeccionada por 

máquina, impresso por computador ou qualquer processo eletrônico, sem alternativas, 

emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada: 

15.2 - A proposta de preços deverá ser apresentada seguindo o modelo padronizado no 

ANEXO VI deste Edital, contendo: 

a) O número do Processo de Seleção Simplificado; 

b) Endereçamento ao IGTM/SAMU-CIMPAJEÚ; 

c) Razão Social, CNPJ, endereço, número da conta corrente, agência bancária, identificação 

do respectivo banco, e se houver, número do telefone/fax, e endereço eletrônico do 

proponente; 

d) Prazo de validade não inferior a 60 (SESSENTA) DIAS; 

e) Os itens cotados, segundo a unidade de medida consignada no edital; 

f) Os valores unitários em algarismos e por extenso de cada item; 

15.3. Os preços constantes da proposta do licitante deverão conter apenas duas casas decimais 

após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números 

após as duas casas decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional. 

15.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro argumento não previsto em lei. 

15.5. Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a 

contratação.  

15.6. Será desclassificada a proposta de preços apresentada em desconformidade com 

qualquer das exigencia postas no item 15.2. 

15.7. Será desclassificada ainda a proposta que apresentar preço superior ao preço máximo 

fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

15.8. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da seleção simplificada não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

15.8.1. Caso necessário, facultativamente a Comissão Julgadora abrirá prazo de 24h (vinte e 

quatro horas), a contar na convocação feita pelo site ou através do e-mail da empresa, para 

que o detentor de melhor proposta encaminhe para o e-mail oficial prova de exequibilidade, 

devendo demonstrar:  

a) Planilha com os custos do serviço de cada item;  

b) Planilha com custo com a logística do serviço, evidenciando a mão de obra empregada bem 

como os encargos aplicados no pessoal envolvido com a entrega.  

c) Não sendo demonstrada a exequibilidade nestes termos, a Comissão Julgadora 
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desclassificará a proposta, convocando os licitantes remanescentes na ordem de classificação 

até a apuração de proposta vencedora que atenda o requisito de exequibilidade. 

15.8.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita; 

 

16. DA MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

16.1. As obrigações das partes e demais informações constam na minuta de contrato – Anexo 

VII do Termo de Referência.  

 

17. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

17.1. Não será aceito o a participação ou credenciamento de quaisquer pessoas impedidas ou 

suspensas de contratar com o Consórcio de Integração dos ITGMs do Pajeú - CIMPAJEÚ/CE 

ou com a Administração Pública em Geral, devendo a comissão realizar consulta impressa 

através da Consulta Consolidada da Pessoa Jurídica, emitido via internet no sítio do 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, para comprovação ou não se a empresa sofre sanção 

da qual decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar 

contratos com a Administração Pública.  

17.2. Não será aceito o credenciamento de empresas que possuam pendências nos documentos 

enumerados neste Edital, enquanto perdurarem as irregularidades, ou que estejam sob 

concordata ou falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação. 

17.3. O ITGM poderá conceder prazos para as empresas interessadas se adequarem às regras 

deste Edital. 

 

18. DA FORMA DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS DO PROCESSO 

18.1 - A convocação do licitante para quaisquer atos do processo, se dará através de 

publicação no sítio eletrônico (www.itgmnordeste.com.br), sendo de sua responsabilidade o 

acompanhamento dos atos divulgados.  

 

19.  - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

19.1. Qualquer dúvida quanto a requisitos, condições e/ou especificações deverá ser 

transmitida ao ITGM antes da data limite para apresentação das propostas acima do ITGM, os 

interessados poderão entrar em contatos através dos: (contratositgm.ne@gmail.com) (85) 

3260-2922. 

 

Afogados de Ingazeiras (PE), em 23 de agosto de 2022 

 

 

Instituto de Técnica e Gestão Moderna – ITGM 

 
 

 

  

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
mailto:contratositgm.ne@gmail.com
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ANEXO II 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 
<Razão Social da Empresa>, inscrita no CNPJ nº , por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr. (a), portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº, DECLARA, para 

os devidos fins para o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

_______ (___) em ____ de agosto de 2022 

 

 
(Razão Social da Empresa) 

 

<Nome do Representante Legal> 
 

<Cargo> 
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ANEXO III 

 

 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI COLABORADORES DO 

ITGM NO QUADRO SOCIAL 

 

 
<Razão Social da Empresa>, inscrita no CNPJ sob o nº , com sede na cidade e Estado 

situado na(o) , por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) da 

Carteira de Identidade nº e inscrito no CPF sob o nº DECLARA, sob as penas da lei, não 

possuir sócios cotistas, sócio administrador, dirigentes ou controladores a que se refere o 

artigo 116 da Lei nº 6404/76, que sejam colaboradores do INSTITUTO DE TÉCNICA E 

GESTÃO MODERNA – ITGM.. 

 

 
Local e Data 

 

 
(Razão Social da Empresa) 

 

<Nome do Representante Legal> 
 

<Cargo> 
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ANEXO IV 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR IMPEDIMENTO 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

 
<Razão Social da Empresa>, inscrita no CNPJ sob o nº, com sede na cidade e Estado 

situado na(o), por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a), portador(a) da 

Carteira de Identidade   nº   e   inscrito   no   CPF   sob o   nº DECLARA,   sob   as 

penas da lei, não possuir impedimentos de contratar com a Administração Pública. 

 

 
Local e Data 

 

 

 

 
(Razão Social da Empresa) 

 

<Nome do Representante Legal> 
 

<Cargo> 
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ANEXO V 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO AFIRMANDO TER TOMADO 

CONHECIMENTO DE QUE O CUSTEIO DA LOCAÇÃO/SERVIÇOS DEPENDE 

DO REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS 

 

 
<Razão Social da Empresa>, inscrita no CNPJ sob o nº , com sede na cidade e Estado 

situado na(o), por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) da 

Carteira de Identidade nº e inscrito no CPF sob o nº DECLARA ter total, inequívoco e 

irrestrito conhecimento de que todos os serviços a serem prestados dependem, para o seu 

custeio, exclusivamente do efetivo e integral repasse de verbas públicas provenientes do 

Contrato de Gestão celebrado entre o ITGM e o Consórcio de Integração dos ITGMs do 

Pajeú - CIMPAJEÚ/CE - CE, por meio de sua Secretaria de Saúde, em razão da ausência 

de recursos próprios do ITGM para financiar e custear as obrigações financeiras 

provenientes do presente CONTRATO. 

 

 
Local e Data 

 

 

 
 
(Razão Social da Empresa) 

 

<Nome do Representante Legal> 
 

<Cargo> 
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ANEXO VI  

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao ITGM/SAMU-CIMPAJEÚ, 

 

Processo: ____________________ 

Razão Social: ____ CNPJ: ___________ 

Endereço: ______ CEP: ___ 

Fone: _____ Fax: ________ 

 

OBJETO: Contratação de serviços para coleta, transporte e destinação final de resíduos de 

saúde, para atender a Unidade do SAMU da III MACRORREGIÃO do Estado do 

Pernambuco, respectivas bases descentralizadas consorciados no projeto do SAMU-

CIMPAJEÚ, gerida pelo Instituto de Técnica e Gestão Moderna - ITGM. 

 

Item Nome da Unidade 
BOMBONA Valor 

Unitário 

1 
COLETA DE RESÍDUOS DOS GRUPOS– 
GRUPO “A”, “B” e “E” 

200lt– 25kg 
 

 

OBS: consideradndo a bambona de 200lt– 25kg.  

 

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: (Conforme prevista no instrumento convocatório) 

 

PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: (Conforme prevista no instrumento 

convocatório) 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

 

Observações: 

 O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as 

obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência deste edital. 

 Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão 

incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas 

com: 

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; 

- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; 

- seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e 

prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela 

execução dos serviços. 

Local/Data: ...................., ........... de ............................ de ...................... 

    

Assinatura Proponente 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável legal 
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ANEXO VII  

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _______ 

 

Pelo presente instrumento particular, celebrando entre as partes, a saber:  

 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE TÉCNICA E GESTÃO MODERNA – ITGM, 

pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Avenida das Américas, 3.434, bloco 04, sala 

318 – Barra da Tijuca/ Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

09.231.738/0001-34, neste ato representado pelo Sr. ANDRÉ RIBEIRO DALTRO-

SANTOS, Engenheiro, divorciado, portador da cédula de identidade RG n° 058.206.45-9 

IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n° 870.389.787-72. 

 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, empresa estabelecida à 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° XXXXXXXXXXXXX, neste ato devidamente representada 

pela Sra. XXXXXXXXXXXX, portadora da cédula de identidade RG n° XXXXXXXXXX, 

inscrita no CPF/MF sob n° XXXXXXXXXXXXXXX. 

 

A CONTRATANTE e a CONTRATADA têm entre si justo e acertado o presente Contrato 

de Prestação de Serviços, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1 - A CONTRATANTE, por intermédio do presente instrumento, Contratação de serviços 

para coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde, para atender a Unidade do 

SAMU da III MACRORREGIÃO do Estado do Pernambuco, respectivas bases 

descentralizadas consorciados no projeto do SAMU-CIMPAJEÚ, gerida pelo Instituto de 

Técnica e Gestão Moderna - ITGM.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO A SELEÇÃO SIMPLIFICADA E ANEXOS 

DO CONTRATO 

2.1. Este contrato está vinculado a CONCORRÊNCIA SIMPLIFICADA COM URGÊNCIA 

Nº 002/2022, de acordo com o Anexo I - Termo de Referência.  

 

CLAUSULA TERCEIRA -  DAS CONDIÇÕES GERAIS 

3.1. Os funcionários da prestadora desses serviços deverão ser treinados adequadamente e 

submetidos a exames médicos pré-admissionais e periódicos, nos termos da legislação 

trabalhista. 

3.2. A prestadora dos serviços deverá ainda obedecer às seguintes condições: 

a) higienização e manutenção dos veículos; 

b) lavagem e desinfecção dos equipamentos de proteção individual (EPI); 

c) higienização corporal. 

3.3. A coleta dos resíduos deverá ser efetuada utilizando-se de caminhões coletores fechados, 

de acordo com as normas técnicas da ABNT, definidas nas NBR’s 13.332:2010 e 

14.652:2013. 

3.4. As marcas, os modelos, os equipamentos e outras características dos veículos que serão 

utilizados nos serviços, ficarão a critério da Contratada, respeitando as condições de segurança 

e de higiene que o tipo de resíduo impõe. 

3.5. Os veículos, máquinas e equipamentos deverão ser mantidos em prefeitas condições de 
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funcionamento. 

3.6. A Contratante, desde já, reserva-se no direito de, a qualquer momento, exigir da 

Contratada substituição imediata daqueles veículos e equipamentos que não apresentarem as 

condições exigidas. 

3.7. A execução do serviço será realizada por, no mínimo, 01 (um) motorista e 01 (um) 

lixeiros coletores. 

 

CLUSULA QUARTA - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS - EQUIPAMENTOS DE 

COLETA EXTERNA 

4.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI): devem ser os mais adequados para lidarem 

com resíduos hospitalares e devem ser utilizados segundo as recomendações deste termo de 

referência, amparado na NBR 12810/1993 e Portaria 3.214, de 08/06/78 – Ministério do 

Trabalho. 

Uniforme: deve ser composto por calça comprida e camisa com manga, no mínimo de 

¾, de tecido resistente e de cor clara, com padronização distinta para cada função. 

Luvas: devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, de cor clara, preferencialmente 

branca, antiderrapante e de cano longo. 

Botas: devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, de cor clara, preferencialmente 

branca, cano de ¾ e antiderrapante. 

Colete: Deve ser de cor fosforescente para o caso de coleta noturna. 

Máscara: deve ser respiratória, tipo semifacial e impermeável. 

Óculos: devem ser de plástico resistente, lente panorâmica, incolor, armação flexível, 

com proteção lateral e válvulas para ventilação. 

Boné: deve ser de cor branca e de forma a proteger os cabelos. 

Veículo de Coleta Externa: deve obedecer a seguinte especificação: 

 Ter superfícies internas lisas, de cantos arredondados e de forma a facilitar a 

higienização; 

 Não permitir vazamento de líquido e ser provido de ventilação adequada; 

 Sempre que a forma de carregamento for manual, a altura da carga deve ser 

inferior a 1,20m (um metro e vinte centímetros); 

 Quando possuir sistema de carga e descarga, este deve operar de forma a não 

permitir o rompimento dos recipientes; 

 Quando forem utilizados contêineres, o veículo deve ser dotado de 

equipamento hidráulico de basculamento; 

 Para veículo com capacidade superior a 1 t (uma tonelada), a descarga deve ser 

mecânica; para veículo com capacidade inferior a 1 t (uma tonelada), a descarga pode 

ser manual; 

 O veículo coletor deve contar com os seguintes equipamentos auxiliares: pá, 

rodo, saco plástico adequado de reserva (NBR 9190), solução desinfetante, etc.; 

 Deve constar em local visível o nome da municipalidade, o nome da empresa 

coletora (endereço e telefone), a especificação dos resíduos transportáveis, com o 

número ou código estabelecido na NBR 10004, e número do veículo coletor; 

 Ostentar a simbologia para o transporte rodoviário, conforme NBR 7500:2013; 

4.2. Em caso de acidentes de pequenas proporções, a própria guarnição da empresa coletora 

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

simultânea. 

4.3. No caso de acidente de grandes proporções, a empresa coletora responsável pela execução 

da coleta externa deve notificar imediatamente os órgãos de controle ambiental e de saúde 

pública. 
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4.4. 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. 

4.5. O efluente proveniente da lavagem e desinfecção do veículo coletor deve ser 

encaminhado para tratamento, conforme as exigências provenientes do órgão de controle 

ambiental. 

4.6. Os equipamentos de proteção individual (EPI) dos funcionários que executarem a 

lavagem e desinfecção dos veículos coletores externos devem estar em conformidade com o 

item 9.1 a 9.8, acrescentando-se capacete plástico. 

4.7. Todos os equipamentos de proteção individual (EPI) utilizados por funcionários que 

lidam com resíduos de serviços de saúde têm que ser lavados e desinfetados diariamente; 

sempre que ocorrer contaminação por contato com material infectante, os EPI devem ser 

substituídos imediatamente e enviados para lavagem. 

4.8. As características que são recomendadas para os EPI devem atender às normas do 

Ministério do Trabalho. 

4.9. Independente de declaração expressa fica subentendido que no preço unitário da retirada 

do resíduo coletado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, 

inclusive as relacionadas com: 

 Equipamentos, ferramentas e mão-de-obra; 

 Carga, transporte e descarga no destino final; 

 Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, vale alimentação, vale transporte e 

outros; 

 Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e /ou quaisquer 

infrações; 

 Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 

infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados ao 

Contratante e /ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela dos serviços; 

 Veículos coletores adequados de acordo com as determinações do CONAMA e NBR; 

 Todo fardamento e equipamento de segurança que serão utilizados na execução dos 

serviços; 

 Transporte dos resíduos e sua destinação final mediante incineração; 

  Demais ônus atinentes à execução do objeto. 

 

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A Contratada deverá acondicionar e transportar adequadamente os resíduos, atendendo as 

normas aplicáveis pela ABNT e demais disposições legais vigentes. 

5.2. Contratada deverá transportar os resíduos em veículos apropriados, compatíveis com as 

características dos resíduos, atendendo às condicionantes de proteção ao meio ambiente e à 

saúde pública e normas atinentes. 

5.3. A Contratada deverá estar ciente de que os resíduos sólidos pertencentes ao grupo “A” 

não poderão ser dispostos no meio ambiente sem tratamento prévio que assegure a 

preservação da saúde pública e do meio ambiente. 

5.4. A Contratada deverá submeter os resíduos sólidos pertencentes ao grupo “B” a tratamento 

e disposição final específicos, de acordo com as características de toxidade, inflamabilidade, 

corrosividade e reatividade, segundo exigências do órgão ambiental competente. 

5.5. Os resíduos do Grupo E, devem ter tratamento específico de acordo com a contaminação 

química, biológica ou radiológica, aplicando-se, no que couber o art. 25 e parágrafos, da 

Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005. 

 

CLÁUSULA SEXTA – MANUTENÇÃO DE SIGILO 
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6.1 – A CONTRATADA, durante a vigência do presente contrato e nos 03 (três) anos 

subsequentes ao seu término ou rescisão, obriga-se a manter o mais completo e absoluto sigilo 

sobre quaisquer dados, materiais, informações, documentos, especificações técnicas ou 

comerciais, inovações e aperfeiçoamentos obtidos da CONTRATANTE ou que venha a lhe 

ser confiado em razão deste contrato, sejam eles de interesse da CONTRATANTE ou de 

terceiros, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles 

dar conhecimento a terceiros, estranhos a esta contratação sem a prévia anuência e 

concordância da CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Primeiro – A obrigação de não revelar qualquer informação a terceiros se estende 

aos empregados e demais pessoas que mantenham relação comercial, trabalhista ou outra 

qualquer com CONTRATADA e, nesta qualidade, venham a tomar ciência do conteúdo 

informativo regido por tal clausula de sigilo e confidencialidade. 

 

Parágrafo Segundo - Fica ressalva a responsabilidade da CONTRATADA pela eventual 

quebra de sigilo que vier a ser praticada por seus funcionários e/ou prepostos que no momento 

da divulgação já não mantiverem com ela mais nenhum vínculo contratual. Ocorrendo esta 

hipótese, a CONTRATANTE poderá tomar todas às providencias de ordem legal contra a 

CONTRATADA violadora do sigilo, contando para tanto. 

 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias 

para que as mesmas sejam divulgadas tão somente aos funcionários que necessitem ter acesso 

a elas, para propósitos deste contrato. 

 

Parágrafo Quarto - Se a CONTRATADA ou seus representantes forem legalmente 

compelidos a divulgar qualquer das informações, deverá notificar imediatamente a 

CONTRATANTE, de forma que esta possa procurar a proteção legal cabível e/ou renunciar 

ao cumprimento das disposições deste contrato. Caso contrário, a CONTRATADA ou seus 

representantes fornecerão somente a parte das informações que forem legalmente compelidos 

a divulgar e envidarão seus melhores esforços para obter garantias confiáveis de que as 

Informações serão tratadas como confidenciais.          

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO E REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a execução do serviços e emissão 

da Nota Fiscal, mediante recebimento da apresentação dos relatórios mensais contratados e 

atesto de execução dos serviços, expedidas pelo SAMU-CIMPAJEÚ, através de crédito na 

Conta Bancária do fornecedor. Tal pagamento também dependerá do repasse prévio oriundo 

do Contrato de Gestão 001/2021 - SAMU-CIMPAJEÚ e da conformidade com as notas 

fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente, acompanhadas da seguinte 

documentação: 

a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo 

responsável; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

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

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
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a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943). 

7.2. Fica vinculado por este contrato de prestação de serviços, conforme valores unitários 

abaixo: 

Item Nome da Unidade 
BOMBONA Valor da 

Bombona 

1 
COLETA DE RESÍDUOS DOS GRUPOS– 

GRUPO “A”, “B” e “E” 
200lt– 25kg R$ ____ 

7.3. Podendo conforme o caso haver pagamento por kg extra, devidamente atestado, referente 

ao excesso de 200lt– 25kg.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

8.1. A alteração parcial ou total, deste contrato, formalizada mediante Termo Aditivo e 

necessariamente precedida de justificativas.  

8.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, pelo período de 12 (doze) meses 

da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais 

poderão ser reajustados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.  

8.3. Os reajustamentos de preços deverão ser precedidos de solicitação da contratada, através 

de requerimento formal.  

8.4. É vedada a inclusão, por ocasião dos reajustamentos, de benefícios não previstos na 

proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal.   

8.5. Cabe à parte solicitar as alterações para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, 

quando for o caso, justificando e comprovando, de forma consistente e detalhada, as alterações 

dos preços, apresentando o índice de variação pretendida, conforme o caso, bem como a 

análise financeira e demonstrativos de cálculos de valores do contrato.   

8.6. As alterações dos valores contratuais para a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro terão como base a manifestação da ITGM, unidades designadas, bem como os 

pedidos formulados pela contratada.  

I. Não se exige interregno mínimo de prazo entre a assinatura do contrato e a data do 

pedido para a concessão da revisão.   

8.7. Caso a contratada não requeira tempestivamente o reajuste de preços, repactuação ou 

revisão de preços e prorrogue o contrato sem pleiteá-los, ocorrerá a preclusão do direito;  

I. Não se aplica o disposto no caput deste item:  

a. Quando ressalvado no termo aditivo de prorrogação o direito de reajustamento ou 

revisão de preços já pleiteado pela contratada, indicando-se o número dos autos em que 

tramita;  

 

CLÁUSULA NONA – PRAZO DE VIGENCIA E HIPÓTESES DE RESCISÃO 

9.1. O presente contrato vigorará de XX de XXXX de 2022 até 31 de agosto de 2023, 

podendo ser renovado de acordo com a conveniência das Partes. 

Parágrafo Primeiro: A eficácia jurídica do instrumento contratual ficará condicionada à 

vigência dos Contratos de Gestões, firmados entre o Instituto de Técnica e Gestão Moderna, 

vinculados ao Contrato de Gestão 001/2021 - SAMU-CIMPAJEÚ, de tal modo que a extinção 

do contrato principal, independentemente de motivo ou forma, mesmo que por imputação de 

culpa, extingue, ipso facto, a relação jurídica contratual que decorrer do respectivo Termo de 

Referência, sem quaisquer direitos a indenização, retenção ou compensação por parte da 

CONTRATADA, ressalvados serviços já prestados. 

9.2. Qualquer omissão ou tolerância em exigir o estrito cumprimento de quaisquer termos 
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ou condições deste contrato, ou em exercer direito dele decorrente, não constituirá renúncia a 

eles e não prejudicará assim, a faculdade de qualquer das partes em exigi-los ou exercê-los a 

qualquer tempo. 

9.2. A rescisão do contrato se dará: de forma unilateral, assegurada a prévia defesa com prazo 

não inferior a 05 (cinco) dias úteis, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, 

desde que haja conveniência para a ITGM e para a empresa contratada ou por determinação 

judicial.  

 

9.3. Este contrato poderá ser rescindido na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: 

a) Insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial, pedido de recuperação 

judicial, decretação de falência de qualquer das partes; 

b) Força maior, conforme previsto e definido no Art. 393, parágrafo único do 

Código Civil e; 

c) Ausência de capacidade técnica da CONTRATADA para cumprimento do 

escopo contratual; 

d) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos; 

e) A prática de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou reputação 

das partes, direta ou indiretamente. 

 

Parágrafo Primeiro: A rescisão do presente contrato com fundamento nos casos dos itens “a” 

e “b” desde que preenchidos os requisitos ali estabelecidos, não acarretará o pagamento de 

multa. 

Parágrafo segundo: Em caso de rescisão com base no item “c”, “d” e “e” acima, a parte 

deverá comunicar com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, quando ocorrer de forma 

unilateral. 

Parágrafo terceiro: A critério da ITGM, caso exista risco ao regular funcionamento da 

unidade, o prazo referido no parágrafo anterior poderá ser reduzido ou ampliado.  

Parágrafo quarto: Os efeitos da rescisão do contrato serão operados a partir da comunicação 

por escrito, podendo ocorrer por qualquer meio legalmente admitido, preferencialmente por 

meio eletrônico, ou, na impossibilidade de notificação do interessado, por meio de publicação 

no site oficial do instituto.  

Parágrafo quinta: Caso a imediata solução de continuidade do contrato traga prejuízos à 

ITGM, a comunicação citada no parágrafo anterior poderá prever que os efeitos da rescisão 

serão operados em data futura. 

 

CLAUSULA DÉCIMA - QUANTIDADE DE COLETAS, FREQUÊNCIA E LOCAL 

10.1. A quantidade de coletas do lixo das unidades do SAMU-CIMPAJEÚ deve ser feita uma 

coleta quinzenalmente, ou sempre que solicitada pela contratante. O dia das coletas deve ser 

nas segundas-feiras, no período compreendido entre 13h00 min e 17h00, localizada à Avenida 

Projetada, S/N, Vila Bela – Serra Talhada/PE - CEP: 56.900-000. Quando ocorrer feriado no 

dia da coleta, a mesma deverá ser realizada no primeiro dia útil subsequente ao feriado.  

10.2. O SAMU-CIMPAJEÚ poderá, a seu critério, definir ou alterar a periodicidade dos 

serviços, a fim de evitar acúmulo dos serviços a fim de evitar acúmulo excessivo dos resíduos 

nos pontos de coleta. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

 

11.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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11.1.1 A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao 

pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a 

Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

11.1.2 Promover por meio de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 

exijam medidas corretivas por parte daquela; 

11.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 

objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

11.1.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas 

devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

 

11.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.2.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos 

estabelecidos nesta Concorrência Simplifica, no Termo Contratual e na proposta vencedora do 

certame; 

11.2.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de 

Licitações; 

11.2.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados; 

11.2.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se 

prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 

11.2.5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

11.2.6- Responder perante a SAMU-CIMPAJEÚ, mesmo no caso de ausência ou omissão da 

fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus 

interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por 

empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos 

causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses 

danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das 

disposições legais vigentes; 

11.2.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo 

que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento 

prévio, por escrito, da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações 

especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do contrato; 

11.2.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE; 

11.2.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua 

responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre 

a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e 

parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída 

qualquer solidariedade da SAMU-CIMPAJEÚ por eventuais autuações administrativas e/ou 

judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas 

obrigações, não se transfere a SAMU-CIMPAJEÚ; 

11.2.10- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do 

CONTRATO; 

11.2.11- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à 

União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 
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11.2.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação 

das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

11.2.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 

precauções para evitar a ocorrência de danos ao SAMU-CIMPAJEÚ e a terceiros, observando 

o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, 

publicada no D.O.U. de 13/02/98; 

11.2.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros 

por eventuais danos ao SAMU-CIMPAJEÚ causados por ação ou omissão sua, de seus 

empregados, prepostos ou contratados; 

11.2.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas 

as exigências e condições a seguir estabelecidas: 

a)Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT. 

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas 

internacionais pertinentes ao objeto contratado; 

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e 

bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente 

considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o 

comprovante de “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART” correspondente, antes da 

apresentação da primeira fatura, perante a SAMU-CIMPAJEÚ, sob pena de retardar o 

processo de pagamento; 

11.2.16. Cumprir o que determina o Termo de Referência/Projeto básico.  

 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA 

EXECUÇÃO 

12.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos Arts. 67 e 73 

da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

12.2 O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

12.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste contrato. 

12.4 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o 

nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

12.5 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços realizada. 

12.6 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

12.7 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 

toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 

sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 
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12.8 O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666 de 1993. 

12.9 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas 

neste contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.10 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou 

de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto do Presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 Comete infração administrativa, a Contratada que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; e 

e) Cometer fraude fiscal. 

14.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a ITGM pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções:  

a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 

prejuízos significativos para o serviço contratado; 

b) Multa de: 

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 

valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 

CONTRATANTE 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; 

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 

em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no 

subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), 
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observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e 

cinco) dias autorizará a CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

14.3 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

14.4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a ITGM opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

14.5 Sanção de impedimento de licitar e contratar com o ITGM, com o consequente 

descredenciamento no ITGM pelo prazo de até cinco anos; 

14.6 A CONTRATADA compromete-se a não praticar pessoalmente ou por meio de 

terceiro, ato de concorrência para com a CONTRATANTE. 

14.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ITGM, enquanto 

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

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

14.8 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos visando a frustrar os objetivos da licitação; Demonstrem não 

possuir idoneidade para contratar com a ITGM em virtude de atos ilícitos praticados 

14.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 

9.784, de 1999. 

14.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

ITGM, observado o princípio da proporcionalidade 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 No valor da remuneração devida à CONTRATADA já estão incluídos todas e 

quaisquer despesas, inclusive aquelas referentes a impostos, taxas e contribuições, ficando 

expressamente entendido que a CONTRATADA bem como seus funcionários e/ou preposto 

utilizados na execução dos serviços ora contratados, não tem nenhuma subordinação 

administrativa ou funcional com a CONTRATANTE, não se estabelecendo desta forma, 

qualquer vínculo empregatício entre a CONTRATADA ou prestadores de serviços com a 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro: Qualquer reivindicação, na hipótese deste artigo, das empresas clientes 

da CONTRATANTE e que a CONTRATADA atuou como subcontratada que vierem a ser 

efetuadas em juízo, ou fora dele serão suportadas de forma isolada e integral pela 

CONTRATADA, ainda que porventura a ser efetuados em nome da CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo: Ocorrendo esta hipótese, a CONTRATADA assumirá o processo bem 

como os seus ônus financeiros decorrentes de uma eventual condenação, ficando ainda 

obrigadas a reembolsar eventuais despesas, custas e honorários eventualmente despendidos 

pela CONTRATANTE, na defesa de seus direitos e interesses. 
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Parágrafo Terceiro: A celebração do presente não implica em nenhuma espécie de 

sociedade, associação, solidariedade obrigacional, nem em qualquer responsabilidade direta 

ou indireta, seja societária, comercial, tributária, trabalhista, previdenciárias ou de qualquer 

outra natureza, nem em alienação ou sucessão, seja entre as partes, seus empregados ou 

prepostos, seja perante terceiros, estando preservada a autonomia jurídica e funcional de cada 

uma das partes. 

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA fica responsável pelo pagamento de todos os 

impostos, taxas ou contribuições sociais, de todo e qualquer indivíduo na prestação dos 

serviços objeto deste contrato, forma da legislação vigente, bem como garantir a 

desconstituição de qualquer vínculo trabalhista que venha a ser postulado em face da 

CONTRATANTE pelo pessoal designado da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO DO CONTRATO 

16.1. As partes elegem o foro central da Comarca do Rio de Janeiro - RJ a Sede da 

CONTRATANTE, como único e competente, para reconhecer e dirimir quaisquer questões 

oriundas do presente contrato, como expressas renúncia de qualquer outro foro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E assim estarem assim justas e acordadas, as partes firma o presente Termo em 03 (três) vias 

de igual teor e forma, rubricadas as folhas precedentes, obrigando-se por si e seus sucessores, 

para que surta todos os efeitos em Direito previsto, na presença das testemunhas abaixo 

assinadas e qualificadas que a tudo assistiram e do que dão fé. 

 

 

____________ - CE, ___ de ______ de 2022. 

Contratante: 

 

___________________________________________________ 

INSTITUTO DE TÉCNICA E GESTÃO MODERNA – ITGM 

CNPJ/MF sob o n° 09.231.738/0001-34 

ANDRÉ RIBEIRO DALTRO SANTOS - Diretor Presidente 

CPF/MF sob n° 870.389.787-72 

 

Contratada:  

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Testemunhas: 

1ª) ___________________________________________________ 

Nome: ________________________________________________ 

CPF: _________________________________________________ 

 

2ª) ___________________________________________________ 

Nome: ________________________________________________ 

CPF: __________________________________________________ 
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