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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

Processo nº 01-044.743/22-89 

 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06 

 

 

▪ OBJETO: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

ambientalmente adequada dos Resíduos Sólidos Serviços de Saúde (RSS) dos Grupos A/E e B 

gerados pelo Hospital Veterinário da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB). 

 

▪ TIPO: MENOR PREÇO, AFERIDO PELO VALOR DO ITEM 

 

▪ MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

 

▪ ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 16/08/2022, às 08:30 h 

 

▪ INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: dia 16/08/2022, às 09:30 h 

▪ FORMALIZAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Os pedidos poderão ser 

formulados de acordo com o item “5” deste edital. 

▪ SITE PARA CONSULTAS: https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fundacao-de-parques-e-

zoobotanica 

▪ FONE: (31) 3246-5138 / (31) 3277-5043 / (31) 3277-8164 

 

▪ CARTILHA DO FORNECEDOR: Deverá ser de conhecimento de todos os licitantes, 

podendo ser impressa por meio do “site” www.licitacoes-e.com.br, através do “link” 

“Introdução às Regras do Jogo”, para que não ocorram dúvidas de procedimento durante a 

sessão. 

 

▪ REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fundacao-de-parques-e-zoobotanica
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fundacao-de-parques-e-zoobotanica
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1. DO PREÂMBULO 

 

A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica - FPMZB torna público que irá realizar 

procedimento licitatório na modalidade PREGÃO, por meio de utilização de recursos da tecnologia 

da informação – INTERNET, nos termos dos Decretos  Municipais  nº 12.436/06 e 17.317 de 2020 

e nº 15.113/13, da Lei Municipal nº 10.936/16, das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e Lei 

Complementar nº 123/06, observadas ainda as determinações das Leis Federais nº 12.846/13, nº 

13.709/18 e demais legislações aplicáveis. 

 

2. DO OBJETO 

 

Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final ambientalmente adequada 

dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSS) dos Grupos A/E e B gerados pelo Hospital 

Veterinário da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), conforme descrição 

detalhada constante no Anexo I deste edital. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES/RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 

 

3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condição de segurança-criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

 

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da FPMZB, denominado pregoeiro, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” 

constante do “site” www.licitacoes-e.com.br. 

 

4. DA(S) DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

 

As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela (s) seguinte (s) dotação 

(ções) orçamentária (s): 

 

2505.4001.18.541.073.2.580.339039.49.00.00 

 

5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser apresentados até o 

3º dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, via INTERNET, para o e-mail 

licitafpmzb@pbh.gov.br  

5.2. As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” www.licitacoes-e.com.br, no “link” 

correspondente a este edital e no “site” da PBH no endereço 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fundacao-de-parques-e-zoobotanica e poderão ser 

acessados por todos os licitantes.  

 

6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

 

6.1. Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até o 3º dia útil anterior à data 

fixada para abertura da sessão pública. 

 

6.2. As razões de impugnação ao edital, poderão ser enviadas via INTERNET, para o e-mail 

licitafpmzb@pbh.gov.br 

 

mailto:licitafpmzb@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fundacao-de-parques-e-zoobotanica
mailto:licitafpmzb@pbh.gov.br
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6.3. Não serão acolhidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal. 

6.4. As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” www.licitacoes-e.com.br, no “link” 

correspondente a este edital e no “site” da PBH no endereço 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fundacao-de-parques-e-zoobotanica e poderão ser 

acessados por todos os licitantes.  

 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1. Somente poderão participar deste pregão beneficiários da LC 123/06 que atenderem a todas 

as exigências contidas neste edital e seus anexos. 

 

7.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se 

enquadrem em quaisquer das situações a seguir: 

 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;  

b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

c) tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e contratar em qualquer esfera de 

Governo; 

d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

e) estejam em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo as empresas que comprovarem que 

o plano de recuperação foi homologado pelo juízo competente; 

f) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

 

7.3. A observância das vedações do subitem 7.2 é de inteira responsabilidade do LICITANTE que, 

em caso de descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.  

  

7.4. Poderá ser constatado eventual descumprimento das vedações elencadas no subitem 7.2, 

mediante consulta aos meios legais disponíveis, inclusive ao Cadastro Nacional das Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.  

 

 

8. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 

 

8.1. Os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha 

pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A sediadas no País. 

 

8.2. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa devidamente justificada do 

Banco do Brasil S/A. 

 

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

transação efetuada, não cabendo ao Banco do Brasil S/A ou à FPMZB a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros. 

 

8.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal pelos atos praticados e na presunção de capacidade técnica e 

habilitatória para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fundacao-de-parques-e-zoobotanica
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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9.  DO ACESSO E DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

9.1. O acesso deve ser feito na página inicial do “site” www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso 

Identificado”. 

 

9.2. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da chave de identificação e 

da senha pessoal do representante credenciado e da subsequente inserção da proposta de preços 

e dos documentos de habilitação exigidos no edital até data e horário limite estabelecidos para 

a abertura das propostas. 

 

9.2.1. O licitante deverá obrigatoriamente identificar o tipo de segmento da empresa, ficando 

responsável pela legitimidade e veracidade desta informação, sob pena de aplicação da 

penalidade prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e demais penalidades previstas na 

legislação cabível ou aplicável. 

 

9.3. O acesso à sala de disputa deve ser feito na página inicial do “site” www.licitacoes-e.com.br, 

opção “Sala de Disputa”. 

 

9.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo do 

pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância de qualquer mensagem emitida 

pelo sistema ou pelo pregoeiro. 

 

9.4.1. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de 

envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 

continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

9.4.2. Havendo desconexão do pregoeiro por prazo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e reiniciada somente após decorridas no mínimo vinte e quatro horas da 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

 

9.5. A inserção da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas 

neste edital.  

 

9.6. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

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

 

10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

10.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio eletrônico proposta inicial e 

documentos de habilitação, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

 

10.1.1. A Proposta Inicial a ser inserida deverá conter apenas o valor total do(s) item(s), 

conforme Anexo II. O(s) valor(es) unitários/mensal do(s) item(ns) que compõe(m) 

o(s) item(s) será/serão exigido(s) apenas na Proposta Ajustada, adequada ao último 

lance ofertado após a negociação realizada, nos termos do item 13 e Anexo III. 
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10.1.2. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser anexados em local 

próprio disponibilizado pelo sistema licitacoes-e, SENDO VEDADA, SOB PENA 

DE INABILITAÇÃO, sua substituição por link que permita acesso aos referidos 

documentos.   

  

10.1.3. O licitante poderá replicar os documentos lançados em um item para todos os 

demais itens em que tenha interesse em participar, devendo, para tanto observar 

as instruções constantes do sistema, disponíveis no seguinte link:  
https://www.licitacoes-e.com.br/aop/documentos/FORNECEDORARQUIVO.pdf. 

 

10.1.3.1. Caso a documentação não seja anexada no item ou não esteja disponível 

no sistema para verificação no ato do julgamento, o licitante será 

inabilitado. 

 

10.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão inserir toda a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

10.3. Para efeito do julgamento da habilitação, os documentos inseridos pelo licitante deverão 

comprovar a sua regularidade na data da abertura das propostas, salvo na ocorrência 

do previsto no § 1º do art. 43 da LC nº 123/06. 

 

10.4. O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as informações constantes no 

presente edital e seus anexos. 

 

10.5. Quando do lançamento da proposta inicial, por meio do SISTEMA ELETRÔNICO, o 

licitante deverá lançar o valor total em moeda corrente nacional para todo o serviço, 

referente ao período de 12 (doze) meses, com duas casas decimais. 

 

10.5.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

fretes até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre 

o objeto do presente pregão. 

 

10.5.2. É vedada a identificação do licitante quando do preenchimento da PROPOSTA 

ELETRÔNICA, sob pena de desclassificação imediata. 

 

10.6. É vedada a participação de um mesmo procurador como representante de licitantes 

diferentes em um mesmo item. 

 

10.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, até o horário limite para o acolhimento das propostas. 

 

10.8. O licitante poderá concorrer apenas no item que for de sua conveniência, desde que em sua 

totalidade. 

 

11. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 

 

11.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

 

a)  coordenar o procedimento licitatório; 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.licitacoes-e.com.br%2Faop%2Fdocumentos%2FFORNECEDORARQUIVO.pdf
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b) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos 

anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 

documentos 

c) abrir e conduzir a sessão pública na INTERNET; 

d)  abrir as propostas de preços, examiná-las e classificá-las para a disputa de lances; 

e)  conduzir a etapa de lances; 

f)  julgar a proposta e a habilitação do arrematante; 

g) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 

habilitação e sua validade jurídica; 

h) receber, examinar e decidir recurso, encaminhando-o à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 

i) declarar o vencedor do certame; 

j) adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, mantiver a sua decisão, hipótese em 

que a adjudicação será feita por autoridade superior; 

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para homologação. 

l) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

 

11.2. O pregoeiro, no exercício de suas funções, poderá valer-se de pareceres técnicos e/ou jurídicos 

exarados por servidor/comissão devidamente constituídos, para embasar sua decisão quando 

do julgamento das fases de habilitação e proposta. 

 

11.3. Todas as ações do pregoeiro serão formalizadas via Sistema Eletrônico. 

 

12. DOS PROCEDIMENTOS 

 

12.1. A sessão pública do pregão eletrônico terá início a partir do horário previsto neste edital, com 

a abertura das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade 

das mesmas ou desclassificá-las no caso de não atenderem às exigências editalícias. 

 

12.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar 

da sessão de lances. A cada lance ofertado, o licitante será imediatamente informado de seu 

recebimento e dos respectivos registros de horário e valor. 

 

12.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

12.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

 

12.5. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado por participante, vedada a identificação do detentor do lance. 

 

12.6. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Encerrado 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances e transcorrido o 

período de tempo, aleatoriamente determinado, de até dez minutos, a recepção de lances será 

automaticamente encerrada. 

  

12.7. Encerrado o prazo aleatório previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o licitante da oferta de valor mais baixo e os licitantes das ofertas com valores até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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12.7.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas acima, os licitantes dos 

melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer 

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

 

12.8. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

 

12.9. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 

haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na 

ordem de classificação, possam ofertar um único lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

12.9.1. Encerrado esse prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de valores. 

 

12.9.2. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda 

às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, mediante justificativa, admitir o 

reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no subitem 12.9. 

 

12.10. O intervalo entre os lances enviados não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de 

não serem registrados pelo sistema. 

 

12.11. O sistema anunciará o arrematante após o encerramento da etapa de lances da sessão pública. 

     

12.12. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 

12.12.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

12.13. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de mínimo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta ajustada adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários 

à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

12.14. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estimado 

para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital. 

12.14.1. O pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exequibilidade da proposta após o 

término da fase competitiva. 

 

12.15. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao presente edital, observado o disposto no 

subitem 12.9.    
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12.16. Caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva e ocorra empate entre duas 

ou mais propostas, será aplicado o critério de desempate estabelecido no § 2º do art. 3º da 

lei nº 8.666/1993.  

 

12.17. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

 

12.18. Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal e trabalhista, será assegurado aos beneficiários da Lei Complementar n° 123/06 o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, 

para regularização da mesma.         

 

12.18.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista prevista no subitem 

12.18 dependerá de requerimento pelo interessado, devidamente fundamentado, 

dirigido ao pregoeiro. 

 

12.18.2. O requerimento deverá ser apresentado, via sistema eletrônico, dentro do prazo 

inicial de 05 (cinco) dias úteis concedidos para a regularização fiscal e trabalhista. 

 

12.18.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis 

Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes. 

 

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA 

 

13.1. Após a convocação pelo pregoeiro, o arrematante deverá apresentar Proposta Ajustada, 

conforme modelo Anexo III. 

 

13.2. A proposta de preços ajustada deverá conter: 

 

13.2.1. razão social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante; 

 

13.2.2. modalidade e número da licitação; 

 

13.2.3. descrição sucinta da prestação do serviço conforme este edital e anexos; 

 

13.2.4. valor total do serviço/item, discriminando o valor mensal. 

 

13.2.4.1. O valor mensal deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em 

algarismo com no máximo 02 (duas) casas decimais. 

 

13.2.4.2. O valor total deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em algarismo 

e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais. 

 

13.2.4.2.1. Quando a divisão do valor total pela quantidade de meses resultar 

em valor com mais de 2 (duas) casas decimais, o valor mensal 

deverá ser adequado conforme subitem acima. O valor total 

obtido após a adequação deverá ser igual ou inferior ao valor 

arrematado. 
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13.2.5. declaração de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados da assinatura; 

 

13.3. Juntamente com a proposta de preços ajustada a empresa arrematante deverá 

apresentar: 

 

13.3.1. Declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, 

conforme modelo Anexo V, no caso de beneficiário. 

 

13.3.2. Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo Anexo VI. 

 

13.3.3. Declaração da Lei Orgânica, conforme modelo Anexo VII.  

 

 

14. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

14.1.  Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta 

inicial, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a 

abertura da sessão pública. 

 

14.1.1. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser anexados em local 

próprio disponibilizado pelo sistema licitacoes-e, SENDO VEDADA, SOB PENA 

DE INABILITAÇÃO, sua substituição por link que permita acesso aos referidos 

documentos. 

 

14.1.2. O licitante poderá replicar os documentos lançados em um item para todos os 

demais item(ns) em que tenha interesse em participar, devendo, para tanto 

observar as instruções constantes do sistema, disponíveis no seguinte link:  
https://www.licitacoes-e.com.br/aop/documentos/FORNECEDORARQUIVO.pdf. 

 

14.1.2.1. Caso a documentação não seja anexada no item ou não esteja disponível 

no sistema para verificação no ato do julgamento, o licitante será 

inabilitado. 

 

14.2. Para habilitação dos licitantes será exigida a documentação relacionada abaixo: 

 

14.2.1. Habilitação Jurídica: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

 

d) 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; 

 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.licitacoes-e.com.br%2Faop%2Fdocumentos%2FFORNECEDORARQUIVO.pdf


FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

GERENCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

RUA DOS TIMBIRAS, 628, 14º ANDAR, FUNCIONÁRIOS – BH/MG – (31) 3246-5138 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PE 007/2022                                                                                                                                               Página 10 de 55 
  

Observação:  Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado da(s) 

última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade comercial e à 

administração da empresa, ou a última alteração consolidada. 

 

14.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

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

objeto contratual; 

 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei.  

 

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

apresentação de certidão, 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.  

 

14.2.3. Qualificação Técnica: 

 

14.2.3.1. A empresa a ser CONTRATADA deverá apresentar: 

 

a) Prova de registro do PROPONENTE no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA, no qual conste os seus responsáveis técnicos; 

 

b) Atestado de capacidade técnico-operacional, em nome do PROPONENTE, emitido (s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado (s) no CREA e 

acompanhado (s) da (s) respectiva (s) Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT) que 

comprove(m) a execução, na quantidade igual ou superior a 40% (quarenta por cento) do total 

estimado da massa, como segue: 

 

Serviços a serem 

comprovados 

Massa total para 360 

(trezentos e sessenta dias) 

40% da massa total estimada 

para 360 (trezentos e 

sessenta) dias em Kg que 

deve ser comprovada no 

Atestado de Capacidade 

Técnica* 

Serviços de Coleta e 

Transporte, Destinação 

(Tratamento mais 

Disposição) final dos 

resíduos de saúde 

780 kg 312 kg 

*Quantidade mínima da massa que deverá ser comprovada em atestado pelo 

PROPONENTE em atendimento à letra b – habilitação técnica. 
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b.1) Será admitido o somatório para atender às quantidades mínimas exigidas para a massa de 

resíduos constantes no subitem b. 

 

b.2) Serão considerados todos os atestados em que conste(m) o(os) PROPONENTE (s) como 

CONTRATADA principal, incluindo os decorrentes de subcontratação ou cessão 

formalmente autorizadas e comprovadas por meio de documentação pertinente. 

 

b.3) Nos atestados em que o PROPONENTE conste como consorciado, serão consideradas as 

quantidades executadas única e exclusivamente pelo PROPONENTE ou, caso essas não 

estejam mencionadas, as quantidades apuradas proporcionalmente ao seu percentual de 

participação financeira no consórcio. Caso não conste expressamente na documentação o 

percentual ou a definição das quantidades executadas, única e exclusivamente pelo 

PROPONENTE, o atestado não será considerado. 

 

b.4) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(is) timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou 

da(s) Empresa(s) que o expedi(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), 

com a devida identificação do responsável pela assinatura do atestado. 

 

b.5) O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da 

empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do PROPONENTE. 

 

b.6) Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio 

PROPONENTE. 

 

c) Apresentação de Licença de Operação das unidades de tratamento(s) e de disposição final 

emitida pelo Órgão ambiental competente. 

 

c.1) Caso a licença de operação para tratamento e disposição final de resíduos de saúde não 

esteja em nome do PROPONENTE, está deverá apresentar carta de anuência emitida pela 

empresa proprietária do sistema de tratamento e disposição final adotado, anuindo a empresa 

PROPONENTE para recebimento de resíduos de serviços de saúde, respeitadas as 

disposições. CapítuloV- SUBCONTRATAÇÃO deste TR. 

 

d) Na hipótese de utilização pelo PROPONENTE de estação de transferência (transbordo) o 

mesmo, para fins de habilitação deverá apresentar a licença de operação da referida estação 

juntamente com a carta de anuência emitida pela empresa proprietária de tal estação 

juntamente com a carta de anuência emitida pela empresa proprietária de tal estação quanto 

ao recebimento dos resíduos. 

 

14.2.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a) 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, quando for o caso. 

 

a.1). Na hipótese em que a certidão para recuperação judicial ou extrajudicial for positiva, 

deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, pelo juízo 

competente, do plano de recuperação em vigor. 
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14.2.5. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações 

previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, conforme modelo 

do Anexo IV. 

 

14.3. As exigências relacionadas no subitem 14.2. poderão ser comprovadas por documentos 

constantes do cadastro que demonstrem a situação do licitante junto ao SUCAF. 

 

14.3.1. Caso o Licitante não esteja habilitado na (s) linha (s) de fornecimento/serviço 

compatível (véis) com o (s) objeto (s) licitado(s), deverá anexar, o Estatuto ou 

Contrato social em vigor acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) ou a última 

alteração consolidada, para análise do objeto social quanto à compatibilidade em 

relação ao(s) objeto(s) licitado(s).  

 

14.3.2. Caso não conste no referido cadastro quaisquer documentos exigidos no subitem 14.2. 

o licitante deverá anexá-los, devendo estar os mesmos em vigor na data da abertura 

das propostas.  

 

14.4. Os licitantes que utilizarem o cadastro citado no subitem 14.3 deverão, caso os mesmos não 

comprovem as exigências de capacidade técnica elencadas no subitem 14.2.3, apresentá-

las nos termos do subitem 14.2.3 para comprovação. 
 

14.5. Os licitantes que utilizarem os cadastros relacionados no subitem 14.3 deverão, caso os 

mesmos não comprovem as exigências de qualificação econômico-financeira elencadas 

no subitem 14.2.4, apresentá-las  nos termos do subitem 14.2.4 para comprovação. 

 

14.6. O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, quando 

houver, sujeitando-se às penalidades cabíveis. 

 

14.7. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 

do licitante, devendo ser observado: 

 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mesma; 

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome 

da matriz; 

c) para efeito de qualificação técnica serão admitidos atestados de capacidade técnica 

emitidos em nome da matriz e/ou filial. 

 

14.8. Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade deverão 

possuir data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a 

data de abertura da proposta. 

 

14.8.1. Não se enquadram no subitem 14.8 os documentos que, pela própria natureza, não 

apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de capacidade técnica. 

 

14.9. Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/06 deverão apresentar toda a documentação de 

habilitação referente à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, como condição para 

ter o objeto adjudicado a seu favor.  

 

14.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, a 

devida regularização ocorrerá conforme disposto no subitem 12.18. 
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14.10. Para efeito do julgamento da habilitação, os documentos inseridos pelo licitante 

deverão comprovar a sua regularidade na data da abertura das propostas, salvo na 

ocorrência do previsto no § 1º do art. 43 da LC nº 123/06. 

 

15. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

15.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, AFERIDO PELO 

VALOR DO ITEM, para a prestação do serviço objeto desta licitação, para um período de 

12 meses, observadas as exigências deste edital e seus anexos. 

 

15.1.1. No certame será analisado o valor unitário de cada item que compõem o item; portanto 

quando da avaliação da aceitabilidade da proposta será considerado o valor referencial 

de mercado de cada item. 

 

16. DOS RECURSOS 

 

16.1. Declarado o vencedor ou restando o item fracassado, o licitante, inclusive aquele que foi 

desclassificado antes da sessão de lances, poderá manifestar motivadamente a intenção de 

recorrer. Esta manifestação deverá ser realizada via sistema eletrônico, nas 24 (vinte e quatro) 

horas imediatamente posteriores ao ato da declaração de vencedor ou do item fracassado. 

 
16.1.1. A manifestação a que se refere o subitem anterior deverá ser motivada e efetivada 

através do botão virtual “intenção de recurso” do sistema eletrônico.  

 

16.2. Não serão acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os recursos subscritos 

por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para representar 

o licitante. 

 

16.3. Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, contados do 

término do prazo para manifestação motivada da intenção de recorrer. Os demais licitantes 

ficarão automaticamente intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a ser contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

 

16.4. A ausência de manifestação da intenção de recorrer, a ausência da motivação da intenção ou 

a não apresentação das razões de recurso importará na decadência do direito, ficando o 

pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

 

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

aproveitamento. 
 

16.6. As razões do recurso e as contrarrazões poderão ser enviadas via INTERNET, para o e-mail 

licitafpmzb@pbh.gov.br  

16.7. As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” www.licitacoes-e.com.br, no “link” 

correspondente a este edital e no “site” da PBH no endereço 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fundacao-de-parques-e-zoobotanica e poderão ser acessados 

por todos os licitantes. 

mailto:licitafpmzb@pbh.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes/fundacao-de-parques-e-zoobotanica


FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

GERENCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

RUA DOS TIMBIRAS, 628, 14º ANDAR, FUNCIONÁRIOS – BH/MG – (31) 3246-5138 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PE 007/2022                                                                                                                                               Página 14 de 55 
  

 

17. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

17.1. Homologada a licitação será firmado contrato com o licitante vencedor do presente pregão 

nos termos da minuta constante do Anexo VIII, parte integrante deste edital, que conterá, 

dentre suas cláusulas, as de Condições de Pagamento, Obrigações da Contratada e Obrigações 

do Contratante. 

 

17.1.1. É condição para a celebração do contrato a manutenção de todas as condições exigidas 

na habilitação.  

 

17.2. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado em conformidade com os termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

 

17.2.1. A prorrogação a que se refere o item anterior será realizada mediante termo aditivo. 

 

17.2.2. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a 

legislação em vigor. Nos casos de majoração do valor contratual exigir-se-á reforço da 

garantia prevista. 

 

17.3. A Adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da 

respectiva convocação. 

 

17.3.1. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.  

 

17.4. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo estabelecido no subitem 17.3, sem justificativa por 

escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as 

condições exigidas na habilitação, sujeitará a licitante vencedora às penalidades cabíveis, 

sendo facultado à Administração convocar remanescentes, na ordem de classificação, nos 

termos da legislação aplicável.  

 

17.5. As despesas com a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município “DOM” 

correrão por conta da Administração Municipal. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do 

Licitante e/ou da Adjudicatária/Contratada, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

 

18.1.1. advertência. 

 

18.1.2. multas nos seguintes percentuais: 

 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 

execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de 

atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, 

quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no 

documento fiscal. 
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b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da 

licitação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato. 

 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese 

de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito 

normativo ou as obrigações assumidas. 

 

d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando 

houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações 

assumidas. 

 

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo 

com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, 

irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina. 

 

f)  multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando 

o infrator der causa à rescisão do mesmo.  

 

g)  multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a 

rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública 

superiores aos contratados. 

 

18.1.3. impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF 

– Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da FPMZB nos termos do art. 7º da Lei 

nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Municipal nº 17.317/2020. 

 

18.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

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

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do 

inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

18.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente. 

 

18.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente à sua aplicação e/ou da garantia contratual.  

 

18.2.2. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

18.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Presidente da FPMZB. 

 

18.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente da FPMZB. 

 

18.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e 

contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

 

18.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a 

defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
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18.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis 

para apresentação de recurso. 

 

18.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução 

do objeto contratado. 

 

18.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos 

para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 
 

18.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 

total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse 

público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

 

18.10. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada 

abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado 

ou inexequível. 

 

19. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

19.1. Exigir-se-á da adjudicatária, previamente à assinatura do contrato, a prestação de garantia no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, podendo optar por uma das seguintes 

modalidades: 

 

I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 

pelo Ministério da Fazenda; 

II - seguro garantia; 

III - fiança bancária. 

 

19.1.1. A opção pela modalidade de garantia será feita quando da convocação pela 

Administração Municipal. 

 

19.1.2. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser 

recolhida obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal (Banco 104) através da Conta 

Nº 71415-8 (Operação 006) – Agência 0093-0. 

 

19.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais. 

 

19.3. A cobertura do seguro garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo 

este efetuar o pagamento do respectivo prêmio por todo o período da garantia, 

independentemente do prazo de vigência indicado na apólice. 

 

19.4. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 

obrigações contratuais.   

 

19.5. A FPMZB de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para 

ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato. 
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19.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 

obrigação, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva reposição no prazo máximo e 

improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado da data em que for notificada. 

 

19.6.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações 

contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer 

reclamação a elas relativas. 

 

19.7. As modalidades de seguro garantia e de fiança bancária não podem trazer cláusulas restritivas 

do uso da garantia e nem de limitações de prazo para comunicado de sinistro, se for o caso. 

 

19.8. Havendo necessidade de alteração da garantia, a CONTRATADA deverá efetuar a pertinente 

adequação, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções 

administrativas pertinentes. 

 

20. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 

20.1. Nos procedimentos licitatórios e nas contratações realizados pela FPMZB serão observadas 

as determinações que se seguem. 

 

20.2. A FPMZB exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de ética durante a 

licitação e execução dos contratos. Em consequência desta política, define, com os propósitos 

dessa disposição, os seguintes termos: 

 

20.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de 

qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no processo 

de licitação ou execução do Contrato;  

 

20.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo 

de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do Contratante;  

 

20.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes 

ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do Contratante, 

destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e 

privar o Contratante dos benefícios da competição livre e aberta;  

 

20.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou 

indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas 

no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato; 

 

20.2.5. “prática obstrutiva” significa: 

 

20.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais 

para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o 

objetivo de impedir uma investigação do Contratante ou outro Órgão de 

Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; 

significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com 

vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam 

relevantes para a investigação; ou 
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20.2.5.2.  agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do 

Contratante ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar. 

 

20.3. A FPMZB rejeitará a proposta e aplicará as sanções previstas na legislação vigente se julgar 

que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, 

conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório. 

 

20.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no Anexo I 

da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

21.1. Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao licitante direito 

à indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei. 

 

21.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da execução do contrato. A falsidade 

de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará 

a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

21.3. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 

da proposta. 

 

21.3.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro 

horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  

 

21.4. O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no prazo 

determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 

21.5. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

 

21.6. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões poderá constituir meio legal de prova, para fins de 

habilitação, respeitado o disposto nos itens 14.3 e 14.10.  

 

21.6.1. A FPMZB não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade do acesso ao 

documento nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, 

hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será 

inabilitado. 
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21.7. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

21.7.1. Para aditamento do quantitativo deverá ser observado o disposto no Decreto Municipal 

nº 13.757 de 26.10.2009 e suas alterações. 

 

21.8. A tolerância da FPMZB com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Contratada não 

importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

21.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

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

finalidade e a segurança da contratação. 

 

21.10. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes via 

Sistema Eletrônico ou por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 

ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

 

21.11. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo pregoeiro ou pela autoridade a ele 

superior. 

 

21.12. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

edital. 

 

21.13. A Contratada deverá manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, em cumprimento ao disposto 

no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

21.14. Se a empresa vencedora não for cadastrada no SUCAF, a documentação apresentada para 

fins de habilitação deverá ser enviada, pela empresa, ao órgão competente para as devidas 

providências relativas ao seu cadastramento. 
 

21.14.1. Nessa hipótese, a exigência prevista no art. 4º do Decreto Municipal 11.245/03 será 

cumprida mediante o encaminhamento da referida documentação e da proposta 

constando a solicitação para cadastramento. 
 

21.15. Se a empresa vencedora já se encontrar cadastrada deverá manter a documentação 

atualizada. 

 

21.16. A Contratada não poderá: 

 

21.16.1. subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na hipótese de 

serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente 

autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade 

da Contratada; 

 

21.16.2. associar-se com outrem, realizar fusão, cisão, incorporação ou integralização de 

capital, salvo com expressa autorização do Contratante. 

 

21.17. Aplicam-se ao objeto licitado todas as normas e exigências do Código de Defesa do 

Consumidor. 
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21.18. A Licitante/Contratada/Conveniada fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados 

pessoais como nome completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos 

celebrados, que serão publicados em portal de transparência com acesso livre, para fins de 

cumprimento da Lei de Acesso à Informação. 

 

21.19. O valor total estimado para a contratação é de R$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta 

reais) 

 

21.20. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste edital será 

o da Comarca de Belo Horizonte. 

 

21.21. Fazem parte integrante deste edital: 

 

• Anexo I – Especificações do objeto 

• Anexo II – Modelo de Proposta de Preços Inicial; 

• Anexo III – Modelo de Proposta de Preços Ajustada; 

• Anexo IV – Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; 

• Anexo V – Modelo de Declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006; 

• Anexo VI– Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

• Anexo VII – Modelo de Declaração da Lei Orgânica; 

• Anexo VIII – Minuta do contrato.  

 

 

Belo Horizonte, ....... de .............................. de 2022. 
 

 

 

 

_______________________________________ 

Sérgio Augusto Domingues 

Presidente da FPMZB  
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ANEXO I  

 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

 

1. UNIDADE REQUISITANTE / RESPONSÁVEL 

 

1.1. ÓRGÃO: 

 

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) 

 

1.2. UNIDADE DEMANDANTE: 

 

Gerência do Jardim Zoológico – Gerência de Veterinária 

 

1.3. ENDEREÇO COMPLETO DA UNIDADE DEMANDANTE:  

 

Av. Otacílio Negrão de Lima 8.000 - Bandeirantes. CEP: 31.365-730 Belo Horizonte – MG 

 

1.4. TELEFONE: 

 

(31) 32777278 / (31) 999538324 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

As especificações e quantidades dos itens a serem fornecidos constam na Tabela I deste anexo.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A FPMZB, por meio da Gerência de Jardim Zoológico, e da Gerência de Veterinária, é responsável 

pela manutenção da saúde de cerca de 4.040 animais silvestres agrupados em 258 espécies. Em suas 

atividades rotineiras de Medicina Veterinária preventiva e curativa, a Gerência gera 

aproximadamente 65 kg/mês de resíduos de saúde classificados nos GRUPOS A/E e B, da resolução 

CONAMA Nº 358, de 29/04/2005, publicada no DOU N° 84 em 04/05/2005, Seção I, págs. 63-65, 

que “dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências". Justificando a necessidade do serviço de recolhimento e destinação de resíduos dos 

serviços de saúde ambientalmente adequado. 

 

4. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

Gestor do Contrato:  

Sérgio Augusto Domingues – Mat.: 00347-5 

Presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 

 

Fiscal do Contrato: 

Carlyle Mendes Coelho- BM: 00721-7 – FCA 4 – lotado na Gerência de Jardim Zoológico- Gerência 

de Veterinária 

 

5. DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO: 

5.1. Para o início dos serviços será emitida uma Ordem de Serviço Inicial. 
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5.2. A CONTRATADA deverá estar mobilizada para atender ao escopo definido pelo objeto, no 

prazo estipulado no cronograma. 

 

6. DO MONITORAMENTO: 

 

6.1. O PROPONENTE deverá apresentar, à Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 

FPMZB, junto com a proposta, todas as certidões, alvarás de localização e funcionamento ou 

documentos similares e licenças ambientais de operação vigentes contendo, inclusive, as 

condicionantes e os últimos relatórios ambientais de monitoramento entregues ao órgão competente. 

 

6.1.2. O prazo para apresentação dos relatórios ambientais será de até 15 dias após assinatura 

do contrato, podendo ser enviado por meio eletrônico. 

 

6.2. A CONTRATADA deverá declarar mensalmente, ao CONTRATANTE a quantidade de todos 

os RSS destinados às unidades de tratamento e disposição final, em cumprimento a legislação 

pertinente. 

 

6.3. Para a geração de resíduos sólidos, semi-sólidos ou pastosos pós tratamento térmico dos RSS, 

a CONTRATADA deverá manter procedimentos de registro e controle sistemáticos e atender as 

exigências do órgão licenciador, no que se refere a sua destinação final, conforme art. nº 42 da 

Resolução CONAMA 316/2002. Além disso, segundo o art. n° 43 dessa Resolução CONAMA, todo 

material processado incompletamente deverá ser considerado resíduo e ser submetido a novo 

tratamento térmico. 

 

7. DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSS: 

 

7.1. Os serviços de coleta e de transporte de RSS consistem no recolhimento regular dos 

respectivos resíduos no estabelecimento listado no Objeto deste TR, gerador de RSS, e no transporte 

desses para as unidades de tratamento e disposição final. A coleta deverá ser realizada com a 

utilização de veículos devidamente licenciados na SLU e em outro Órgão competente, este último, 

na hipótese de transporte intermunicipal e interestadual. Na hipótese de ausência da obrigatoriedade 

do licenciamento interestadual e intermunicipal, o PROPONENTE deverá comprovar tal situação 

por meio de documentação expedida pelo Órgão competente ou outra documentação e/ou indicação 

da legislação aplicável. 

 

7.2. A coleta e o transporte dos RSS deverão ser realizados de acordo com a legislação, normas e 

resoluções federal, estadual e municipal vigentes aplicáveis, inclusive Normas Técnicas, adotando-

se técnicas e procedimentos que garantam a preservação das condições de acondicionamento, 

transporte e de segurança e integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, 

conforme exigido na legislação aplicável e neste TR 

 

7.3. Os RSS, após coletados, deverão ser encaminhados para as respectivas unidades de tratamento 

e disposição final licenciadas, podendo ser encaminhados previamente à estação de transferência, 

desde que devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente. 

 

7.3.1. Caso a CONTRATADA utilize estação de transferência, deverá informar o 

CONTRATANTE, apresentando a documentação referente à licença ambiental dessa 

estação de transferência, nos termos da alínea 'd' do Capítulo VII deste TR. 

 

7.4. É de responsabilidade da CONTRATADA, a remoção e a transferência dos RSS, dos locais 

onde se encontram armazenados até os veículos de coleta, devendo ser observada a legislação e 
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normas vigentes aplicáveis, com o cuidado de se evitar o rompimento dos meios de 

acondicionamento e os transtornos dele decorrentes 

 

7.5. Na hipótese de rompimento dos sacos e embalagens de acondicionamento dos RSS, cabe à 

CONTRATADA promover o recolhimento dos resíduos e a limpeza do local devendo ser tomados 

os cuidados necessários, devido às características desse tipo de resíduo. 

 

8. DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RSS: 

 

8.1. Para fins dessa contratação, entende-se como destinação final adequada dos RSS, os processos 

adotados em unidades de tratamento e de disposição final devidamente licenciadas pelos órgãos 

competentes para o recebimento desses resíduos, adotando-se técnicas especificas para os diversos 

tipos de resíduos a serem destinados, conforme disposto nas normas e resoluções federais, estaduais 

e municipais vigentes aplicáveis, conforme  

 

8.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, mensalmente, junto com o seu 

faturamento, como condição para pagamento, declaração acerca dos corretos tratamentos e 

disposição final adotados para os RSS. 

 

8.3. Os RSS, após coletados, deverão ser destinados à(s) unidade(s) de tratamento e disposição 

final adequada(s). A carga e a descarga completas dos RSS coletados e transportados serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

9.  DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

 

9.1. DOS VEÍCULOS 
 

9.1.1. Para o transporte, a CONTRATADA deverá utilizar veículos apropriados e compatíveis com 

a massa a ser recolhida, e dotados de descargas compatíveis com a forma de tratamento adotada, 

bem como em relação aos limites de idade previstos na Norma Técnica SLU 004 2002 que define 

que a idade da frota utilizada no serviço não pode ser superior a 10 anos. 

9.1.2. Os veículos coletores deverão ser compatíveis, em relação à natureza e à quantidade dos 

resíduos, às condições de tráfego e de acesso ao estabelecimento gerador de RSS e ás unidades de 

tratamento e de disposição final adotadas, bem como em relação às condições de descarga nessas 

unidades. Não será admitido o uso de motocicletas, triciclos, ou de similares, na execução desses 

serviços. 

9.1.3. A determinação das marcas, tipos e dos modelos dos veículos coletores e dos equipamentos, 

inclusive das balanças, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, desde que sejam 

respeitadas as orientações e exigências contidas neste anexo, nos anexos e demais cláusulas do 

contrato, bem como na legislação vigente aplicável, inclusive no que se refere à idade máxima dos 

veículos. 

9.1.4. Os veículos coletores da CONTRATADA deverão estar devidamente licenciados pela SLU e 

por outros Órgãos competentes, estes últimos, na hipótese de transporte interestadual e 

intermunicipal (quando for o caso e houver obrigação neste sentido); 

9..1.5. A CONTRATADA deverá estar ciente de que, para a prestação dos serviços objeto do 

contrato, seus veículos deverão ser dimensionados para operarem, também, em locais de topografia 

acidentada, com declives e aclives acentuados, bem como em vias estreitas de difícil acesso, 

eximindo o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades decorrentes da escolha de veículo 

inadequado para a prestação dos serviços contratados. 

9.1.6. A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE antes do início das atividades, a 

relação de placas e modelos de todos os veículos objeto do Contrato. 
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9.1.7. Os veículos coletores de RSS deverão ser colocados e mantidos em serviço devidamente 

equipados e em perfeitas condições de segurança, de funcionamento, de conservação manutenção, 

pintura, limpeza e de desinfecção, tendo em vista o caráter continuo e ininterrupto inerente à 

prestação desses serviços. 

9.1.8. Todos os veículos coletores deverão ser estanques, a fim de se garantir que não haja 

derramamento dos resíduos pelas vias veiculares, durante o recolhimento e o transporte desses 

resíduos. 

9.1.9. O CONTRATANTE não se responsabilizará pela integridade dos veículos da 

CONTRATADA em qualquer situação. 

9.1.10. O CONTRATANTE não se responsabilizará por quaisquer infrações de trânsito ou outras, 

inclusive aquelas cometidas, em decorrência de excessos de peso nos veículos da CONTRATADA, 

cabendo a essa adequar-se às exigências do Código de Trânsito Brasileiro-CTB.  

9.1.11. À CONTRATADA, caberão todos os custos com a reparação de danos causados por sinistros 

envolvendo os veículos utilizados nesta contratação. 

9.1.12. Na execução dos serviços regulares de coleta de RSS, deverão ser utilizados veículos 

coletores compatíveis com as necessidades especificas das etapas de manejo dos RSS coleta, 

transporte, tratamento e disposição final - em relação às quantidades de resíduos a serem coletadas 

e às características construtivas dos acessos aos estabelecimentos de origem e de destino, conforme 

legislação vigente aplicável. 

 

9.2. DOS EQUIPAMENTOS 

 

9.2.1. Os equipamentos mencionados a seguir, contenedores e/ou bombonas e/ou outro recipiente e 

balanças, deverão ser colocados em perfeitas condições de segurança, de funcionamento. de 

conservação, manutenção, pintura, limpeza e de desinfecção, tendo em vista o caráter continuo 

inerente à prestação desses serviços. 

 

9.2.2. A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos, contenedores e/ou bombonas e/ou outro 

recipiente e balanças no início do contrato. 

 

9.2.3. O CONTRATANTE não se responsabilizará pela integridade dos equipamentos da 

CONTRATADA, em qualquer hipótese. 

 

9.3. DOS CONTENEDORES E/OU BOMBONAS E/OU OUTRO RECIPIENTE 

 

9.3.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar quantidade e capacidade adequada de contenedores 

e/ou bombonas e/ou outro recipiente, para o estabelecimento de saúde, compatíveis com o volume 

e tipos de resíduos gerados, em atendimento à legislação aplicável. 

 

9.3.2. A medida da execução dos serviços, a quantidade dos contenedores e/ou bombonas e/ou outro 

recipiente poderá ser alterada em face da quantidade ou tipo de resíduos gerados pelo 

estabelecimento. Em tal hipótese, a CONTRATADA deverá disponibilizar, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, após solicitação do CONTRATANTE, os contenedores e/ou bombonas e/ou 

outro recipiente necessários. 

 

9.3.3. A CONTRATADA deverá substituir os contenedores e/ou bombonas e/ou outro recipiente 

que estiverem avariados ou que se apresentarem desconformes com a prestação dos serviços no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados da Solicitação do CONTRATANTE 

 

9.3.4. Durante a execução dos serviços, os contenedores e/ou bombonas e/ou outro recipiente 

deverão estar em bom estado de conservação, devendo ser rígidos, resistentes á punctura, ruptura e 
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vazamento, bem como dotados de tampa vedante, e deverão ser higienizados, no momento da coleta, 

ou substituídos por outros contenedores e/ou bombonas e/ou outro recipiente vazio, previamente 

higienizado pela CONTRATADA quando da realização da coleta. 

 

9.4. DAS BALANÇAS E DA PESAGEM DOS RESÍDUOS 

 

9.4.1. A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE, antes do início das atividades, a 

relação das balanças com a indicação do tipo, modelo e marcas, bem como os relatórios e 

certificações de calibração das mesmas. 

 

9.4.2. As balanças poderão ser móveis (eletrônicas, do tipo bandeja ou mecânicas, do tipo gancho) 

ou acopladas ao próprio veículo coletor.  

 

9.4.3. Essas balanças deverão informar o peso (em quilogramas), com precisão de, no mínimo, uma 

casa decimal, e deverão ser de modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia. 

Normalização e Qualidade Industrial INMETRO. As mesmas também deverão ser aferidas 

calibradas, por empresas credenciadas pelo INMETRO, no mínimo, bimestralmente ou em período 

inferior, segundo orientações do próprio INMETRO e do fabricante, de forma a se garantir a 

utilização desses equipamentos em condições adequadas. 

 

9.4.5. A CONTRATADA deverá apresentar os laudos de aferição das balanças. Este procedimento 

deverá ser acompanhado de certificado, sendo que os laudos de aferição deverão ser apresentados 

bimestralmente à CONTRATANTE respeitando-se os prazos máximos estipulados pelo INMETRO 

e pelo fabricante.  

 

9.4.6. A FISCALIZAÇÃO em conjunto com a CONTRATADA deverá estabelecer previamente a 

tara de todos os recipientes utilizados, por tipo e capacidade, para garantir a correta pesagem dos 

resíduos, com a indicação do peso liquido, tara e peso bruto. 

 

9.4.7. A pesagem dos resíduos no estabelecimento, durante o serviço de coleta, deverá ser executada 

pelo coletor (ou motorista) da empresa CONTRATADA e supervisionada por um representante do 

estabelecimento, para validação do procedimento. 

 

9.4.7.1. Os relatórios das pesagens dos RSS deverão conter os dados referentes ao peso bruto. 

à tara do contenedores e/ou bombonas e/ou outro recipiente e ao peso liquido, em quilogramas, bem 

como informações de "hora" e "data" da pesagem, que deverão ser emitidos em três vias, todas elas, 

devidamente assinadas pelo representante do estabelecimento gerador de RSS e pelo motorista do 

veiculo ou coletor, no ato da pesagem. 

 

9.4.7.1.1. A assinatura do representante do estabelecimento gerador de RSS deverá 

ser identificada de forma legível com seu nome e sua matricula funcional. 

 

9.4.7.1.2. Uma via deve permanecer com a CONTRATADA. A segunda via deve ser 

repassada ao CONTRATANTE pela CONTRATADA para fins de medição. A terceira via 

deve ser repassada ao estabelecimento de saúde atendido, no ato da pesagem, que deverá ser 

enviado posteriormente pelo estabelecimento de saúde ao fiscal do contrato para fins de 

conferência da medição. 

 

9.4.7.1.3. O representante do estabelecimento gerador de RSS não poderá ter nenhum 

tipo de contato físico com o resíduo durante a execução do serviço. 
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9.4.7.1.4. As pesagens registradas nos relatórios deverão ser encaminhadas pela 

CONTRATADA, mensalmente, quando do faturamento CONTRATANTE, em relatório, 

em formato digital (arquivo ou e-mail) com assinatura digital ou na forma de documento 

impresso devidamente assinado. 

 

9.4.8. Eventualmente, na hipótese da impossibilidade de medição do peso dos RSS coletados devido 

a problemas técnicos relacionados ao funcionamento de determinada balança, a massa coletada, por 

estabelecimento, será estimada utilizando-se como referência a média mensal por dia de coleta 

medida, no estabelecimento, no mês anterior. 

 

9.4.9 As balanças que porventura apresentarem problemas de funcionamento deverão ser reparadas 

ou substituídas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da identificação do fato ou da 

solicitação do CONTRATANTE; 

 

9.4.10 A CONTRATADA deverá preencher os relatórios mensais de serviços definidos pelo 

CONTRATANTE, os quais deverão consolidar os registros diários individuais de pesagens (valor 

liquido) dos RSS coletados com respectivas datas e horários de coleta realizadas em cada 

estabelecimento gerador de resíduos de serviços de saúde objeto desta contratação. Os relatórios 

mensais serão utilizados para fins de medição e pagamento, tanto dos serviços de coleta e de 

transporte, quanto dos serviços de tratamento e disposição final.  

 

9.4.10.1 Esses relatórios mensais devem conter a assinatura do Responsável legal da 

CONTRATADA e do CONTRATANTE. Os registros de pesagem (peso bruto, tara e peso liquido) 

que ficaram de posse da CONTRATADA deverão estar disponíveis para consulta e conferência a 

qualquer momento, mediante solicitação do CONTRATANTE. 

 

10. DA ORGANIZAÇÃO DE PESSOAL, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR: 

 

10.1. A CONTRATADA deverá cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras do Ministério 

do Trabalho bem como a legislação aplicável. 

 

10.2. A CONTRATADA deverá comprovar a existência do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA); Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com a entrega desses documentos do 

CONTRATANTE no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do início dos serviços. 

 

10.3. Toda a equipe operacional da CONTRATADA deverá estar capacitada para lidar com o tipo 

de resíduo a ser coletado, conforme especificação do presente anexo, inclusive em relação aos 

princípios de higiene pessoal, riscos biológicos (precauções universais), riscos físicos e químicos, 

sinalização, rotulagem preventiva, tipos de EPI e de EPC (acessibilidade e seu uso correto), ações 

preventivas e corretivas em caso de acidentes e noções de primeiros socorros 

 

10.4. O pessoal envolvido nas atividades deverá, também, estar apto a tomar os cuidados preventivos 

e corretivos decorrentes do contato direto ou indireto com resíduos da natureza descrita neste anexo. 

 

10.5. A CONTRATADA deverá garantir que os motoristas dos veículos coletores sejam capacitados 

no curso de formação de instrutor especializado em condução de transporte de produtos perigosos, 

MOPP- Movimentação Operacional de Produtos Perigosos, e licenciados para este tipo de 

transporte, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT- e legislação 

da Agência Nacional de Transportes Terrestres- ANTT. 
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10.6. A CONTRATADA e seus funcionários deverão estar cientes dos riscos envolvidos nas 

atividades contratadas, buscando, da forma mais eficiente possível, prevenirem-se quanto aos riscos 

de acidentes, não ficando o CONTRATANTE, em qualquer hipótese, responsável por eventuais 

acidentes ou sinistros, de qualquer natureza, ocorridos durante a execução dos serviços contratados 

ou destes eventos 

 

10.7. Em caso de acidentes de qualquer natureza, sejam com veículos, equipamentos, pessoal, 

contratados ou terceiros, o CONTRATANTE deverá ser comunicado formalmente, no prazo de até 

6 (seis) horas contadas do incidente, cabendo à CONTRATADA descrever detalhadamente a 

ocorrência e as devidas medidas de correção e mitigação praticadas pela mesma. 

 

10.8. Todos os membros das equipes de coleta e de transporte deverão usar, permanentemente 

durante a execução do trabalho, uniformes completos e equipamentos de segurança necessários ao 

desempenho de suas atividades especificas, conforme legislação vigente aplicável. 

 

11. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:  

 

11.1. Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o art. n 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 

outras providências; 

 

11.2 Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 

Brasileiro-CTB;  

 

11.3 Lei Federal n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio 

Ambiente, sem fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providencias; 

 

11.4 Lei Federal n.º 10.233 de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos 

transportes aquaviários e terrestres, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de 

Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e da outras providencias; 

 

11.5 Lei Federal n.º 10.233 de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos 

transportes aquaviários e terrestres, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de 

Transporte, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e dá outras providências; 

 

11.6 Lei Federal n.º 10.233, de 5 de junho de 2001, art. n." 22, inciso VII, que dispõe sobre a 

competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT de regulamentar o transporte 

de cargas e de produtos perigosos em rodovias e ferrovias. 

 

11.7 Lei Federal n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil; 

 

11.8 Lei Federal n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; 

 

11.9 Lei Municipal n.º 10.231/2011 - Define e regulamenta as circunscrições administrativas 

territorialmente, que são geridas pelas Secretarias de Administração Regional Municipal SARMU; 

 

11.10 Lei Municipal n.º 10.534, de 10 de setembro de 2012 - Dispõe sobre a limpeza urbana seus 

serviços e o manejo de resíduos sólidos urbanos no Município, e dá outras providências; 
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11.11 Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA-RDC n°. 306 de 7 de dezembro de 2004 - dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; 

 

11.12. Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente Resolução - CONAMA- n.º 316 de 

29 de outubro de 2002 – dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas 

de tratamento térmico de resíduos, e dá outras providências;  

 

11.13. Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente Resolução - CONAMA n°. 358, de 

29 de abril de 2005- dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de 

saúde, e dá outras providencias;  

 

11.14. Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental n.°74, de 2004 - 

(DN/74 COPAM); 

 

11.15. Decreto Municipal n.º 11.245, de 23 de janeiro de 2003 - Dispõe sobre o cadastro de 

pessoas jurídicas interessadas em contratar com a administração direta e indireta do município de 

Belo Horizonte e dá outras providências;  

 

11.16. Decreto Municipal n.º 12.165 de 15 de setembro de 2005, que aprova as Diretrizes s 

Básicas e o Regulamento Técnico para o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

- PGRSS - no Município, e dá outras providências; 

 

11.17. Decreto Municipal n.º 13.892, de 26 de fevereiro de 2010- Aprova as Tabelas de Preços 

de Serviços Extraordinários de Limpeza da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte 

- SLU: 

 

11.18. Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de dezembro de 2010 - Regulamenta a Lei nº. 12.305 de 

2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê orientador para implantação 

dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências; 

 

11.19. Portaria n.º 115/2002 - Norma Técnica SLU/PBH n. 004/2002, que estabelece as 

condições para o licenciamento de veículos de carga automotores e os procedimentos para a coleta 

e transporte externos de RSS; 

 

11.20. Portaria n.º 127/2008 - Norma Técnica SLU/PBH n. 001/2008, que estabelece 

características de localização, construtivas e os procedimentos para uso do sistema de 

armazenamento externo de resíduos sólidos em estabelecimentos geradores de reside serviços de 

saúde; 

 

11.21. Portaria do Ministério do Trabalho e do Emprego n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 - 

Aprova as Normas Regulamentadoras - NR- do Capítulo V, Titulo II, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho; 

 

11.22. ABNT NBR n.º 7.500 - Símbolo de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de 

material, 

 

11.23. ABNT NBR n.º 9.191 - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo - requisitos e métodos 

de ensaio; 
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11.24. ABNT NBR n.º 10.004 - Resíduos sólidos - classificação; 

 

11.25. ABNT-NBR n.º 12.807- Resíduos de serviços de saúde-terminologia; 

 

11.26. ABNT NBR n.º 12.808 - Resíduos de serviços de saúde; 

 

11.27. ABNT NBR n.º 12.809 - Manuseio dos resíduos de serviços de saúde;  

 

11.28. ABNT NBR n.º 12.810 - Coleta de resíduos de serviços de saúde - procedimento;  

 

11.29. ABNT NBR n.º 12.980 - Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos; 

 

11.30. ABNT NBR n.º 13.221 - Transporte terrestre de resíduos; 

 

11.31. ABNT NBR n.º 13.230 - Embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis – 

identificação e simbologia; 

 

11.32. ABNT-NBR n.º 13.332- Coletor - compactador de resíduos sólidos e seus principais 

componentes - terminologia;  

 

11.33. ABNT-NBR n.°13.463- Coleta de resíduos sólidos; 

 

11.34. ABNT-NBR n.º 13.853 - Coletores para os resíduos de serviços de saúde perfurocortantes e 

cortantes; 

 

11.35. ABNT NBR n.º 14.599 - Requisitos de segurança para coletores - compactadores de 

carregamento traseiro e lateral, 

 

11.36. ABNT NBR n.º 14.652 - Coletor - transportador rodoviário de resíduos de serviços de 

saúde - requisitos de construção e inspeção - resíduos do grupo A. 

 

11.37. ABNT NBR n.º 14.879- Implementos rodoviários coletor compactador de resíduos sólidos - 

definição de volumes, 

 

11.38. ABNT NBR n.°15.911-1 - Contentor móvel de plástico - parte 1 - requisitos gerais: 

 

11.39 ABNT NBR n.°15.911-2- Contentor móvel de plástico parte 2 - contentor de duas rodas; 

 

11.40. ABNT NBR n.º 15.911-3- Contentor móvel de plástico - parte 3 contentor de quatro rodas; 

 

11.41. ABNT NBR ISO/IEC n.º 17.025 - Descreve requisitos de calibração e de ensaio técnicos 

que devem ser atendidos pelos laboratórios. 

 

E todas as demais legislações que porventura alterarem os dispositivos acima bem como outras 

relacionadas à execução dos serviços, objeto da presente contratação.  

 

12. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO 

 

12.1.A coleta de RSS deverá ser realizada seguindo todas as normas já citadas, em horário 

comercial de 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 na Avenida Antônio Francisco Lisboa, 2600 – Bairro 



FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

GERENCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

RUA DOS TIMBIRAS, 628, 14º ANDAR, FUNCIONÁRIOS – BH/MG – (31) 3246-5138 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PE 007/2022                                                                                                                                               Página 30 de 55 
  

Serrano – Belo Horizonte/MG – Setor extra – Hospital Veterinário, com periodicidade semanal, 

todas as segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. 

 

13. SUBCONTRATAÇÃO  

 

É vedada a subcontratação. 

 

 

14. ANEXO 

 

● Tabela I – Especificações e quantidades dos itens 
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TABELA I 

 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS ITENS 

 

 

 

ITEM 1 

 

ITEM E S P E C I F I C A Ç Ã O UN. SICAM 
QUANTIDADE 

MENSAL 

QUANTIDADE 

ANUAL 

1 

RECOLHIMENTO MAT. 

CONTAMINADO/TRATAMENTO/ 

DESTINAÇÃO FINAL. RESÍDUOS 

DO GRUPO A e E. 

KG 240 50 600 

 

Grupo A – Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de 

maior virulência ou concentração, podem apresentar riscos de infecção. 

Grupo E – 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 todos os utensílios de vidro 

quebrado no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares 

abrangidos na RDC n. 222/2018 ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e Resolução 

n. 358/05 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). 

 

ITEM 2 

 

ITE

M 
E S P E C I F I C A Ç Ã O UN. SICAM 

QUANTIDADE 

MENSAL 

QUANTIDAD

E ANUAL 

2 

RECOLHIMENTO MAT. 

CONTAMINADO/TRATAMEN

TO/ DESTINAÇÃO FINAL. 

RESÍDUOS DO GRUPO B 

KG 240 15 180 

Grupo B – Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou 

ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade 

e toxicidade. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

 

 

 

Razão social: 

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone: 

Endereço eletrônico (e-mail) para contato:  

 

Objeto:  
 

Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

 

 

Valor total do item: 

 

 

 

 

_________________, __     de ________________ de 2022. _____ 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

 

 

 

Razão social: 

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone: 

Endereço eletrônico (e-mail) para contato:  

 

Objeto:  
 

Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

 

 

ITEM Nº 1 – PREVISÃO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 29/07/2022.  

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

MENSAL 

VALOR TOTAL 

(ANUAL) 

01 

RECOLHIMENTO MAT. 

CONTAMINADO/TRATAMENTO/ 

DESTINAÇÃO FINAL. RESÍDUOS 

DO GRUPO A e E. 

50    

VALOR TOTAL DO ITEM: .................................................. reais e .......... centavos. 

 

a) Em atendimento ao disposto no art. 4º do Decreto Municipal 11.245/03, solicitarei o 

cadastramento da empresa junto ao SUCAF. 

 
 

 

________________, __ de ________________ de _____ 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

 

 

 

Razão social: 

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone: 

Endereço eletrônico (e-mail) para contato:  

 

Objeto:  
 

Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

 

 

ITEM Nº 2 – PREVISÃO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 29/07/2022.  

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  

MENSAL 

VALOR TOTAL 

(ANUAL) 

02 

RECOLHIMENTO MAT. 

CONTAMINADO/TRATAMENTO/ 

DESTINAÇÃO FINAL. RESÍDUOS 

DO GRUPO B 

15    

VALOR TOTAL DO ITEM: .................................................. reais e .......... centavos. 

 

b) Em atendimento ao disposto no art. 4º do Decreto Municipal 11.245/03, solicitarei o 

cadastramento da empresa junto ao SUCAF. 

 
 

 

________________, __ de ________________ de _____ 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

 

 

 

A empresa ............. com sede na .......... nº ..... Bairro ............. , cidade de ....................., inscrita no 

CNPJ nº .......................................por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a.) 

........................................, portador (a) Carteira de Identidade R.G. nº............................................. e 

do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no 

art. 7º, XXXIII, da Constituição da República/88, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

□ Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

 

 

 

_______________, __ de ________________ de ______ 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 

123/2006 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante _________________ é beneficiária da Lei 

Complementar nº 123/2006, na condição de _____________ considerando os valores da receita 

bruta e o atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada.  

 

Atestamos para os devidos fins, que a licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das 

hipóteses, que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a XI do 

§ 4º do art. 3º da Lei nº 123/2006:  

 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde 

que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 

que trata o inciso II do caput deste artigo; 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 

arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  

j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 

k) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de 

pessoalidade, subordinação e habitualidade.  

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar à FPMZB quaisquer fatos supervenientes que 

alterem a situação de nossa empresa. 

 

_______________, __ de ________________ de _____ 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante 

devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE] (doravante 

denominado [Licitante]), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 

a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, antes 

da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 

discutido com ou recebido de qualquer integrante da FPMZB antes da abertura oficial das 

propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

 

_______________, __ de ________________ de ______ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
 

  



FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

GERENCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

RUA DOS TIMBIRAS, 628, 14º ANDAR, FUNCIONÁRIOS – BH/MG – (31) 3246-5138 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PE 007/2022                                                                                                                                               Página 38 de 55 
  

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 

 

Declaro, para os devidos fins, que os trabalhadores da              (Razão Social do 

Licitante)_____________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, sediada no    

__________(endereço completo)___________, envolvidos na execução do objeto da licitação 

mencionada acima não incorrem nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei Orgânica deste 

Município, in verbis: 

 

Art. 49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores das 

empresas contratadas declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou 

proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma das seguintes situações: 

 

Art. 49-B acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 14/09/2011 (Art. 2º) 

I - representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso 

do poder econômico ou político; 

II - condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o 

patrimônio público. 

  

Parágrafo único - Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a apresentar ao 

contratante, antes do início da execução do contrato, declaração de que os trabalhadores que 

prestarão serviço ao Município não incorrem nas proibições de que trata este artigo. (NR) 

 

 

________________, __ de ________________ de ________ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da adjudicatária 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato que entre si celebram Fundação 

de Parques Municipais e Zoobotânica – 

FPMZB e a empresa 

............................................................... 
 

A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica – FPMZB, CNPJ 07.276.220/0001-91, neste ato 

representado pelo(a) Presidente Sérgio Augusto Domingues, doravante denominado Contratante 

e a empresa ................................................., estabelecida ........................................, CNPJ 

..............................................., representada por........................, neste ato denominada Contratada, 

celebram o presente contrato, decorrente do pregão eletrônico nº 007/2022, processo administrativo 

01-044.743/22-89, e em conformidade com os Decretos Municipais nº 12.436/06, nº 17.317/2020 e 

nº 15.113/13 e com as Leis Federais n° 8.666/93 e nº 10.520/02, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos Sólidos Serviços de Saúde (RSS) dos 

Grupos A/E e B gerados pelo Hospital Veterinário da Fundação de Parques Municipais e 

Zoobotânica (FPMZB). conforme anexo(s) deste contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA(S) DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão acobertadas pela (s) seguinte (s) 

dotação (ções) orçamentária (s): 

 

2505.4001.18.541.073.2.580.339039.49.00.00 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR  

 

O presente contrato tem o valor de R$ ..................................................................... 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA  

 

4.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado em conformidade com os termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 

8.666/93. 

 

4.2. A prorrogação a que se refere o subitem anterior será realizada mediante termo aditivo. 

 

4.3. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a 

legislação em vigor. Nos casos de majoração do valor contratual exigir-se-á reforço da garantia 

prevista na Cláusula Décima Terceira deste contrato. 
 

4.4. O presente instrumento poderá ser rescindido em caso de concessão das unidades administradas 

pela FPMZB para a iniciativa privada, hipótese em que não caberá nenhum ônus para a 

Contratada, salvo o pagamento pelos serviços efetivamente prestados. 
 



FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

GERENCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

RUA DOS TIMBIRAS, 628, 14º ANDAR, FUNCIONÁRIOS – BH/MG – (31) 3246-5138 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PE 007/2022                                                                                                                                               Página 40 de 55 
  

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 

 

5.1. O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde que 

observados o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite para apresentação da 

proposta ou do último reajuste,  tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE). 

 

5.2. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da Contratada.  

 

CLÁUSULA SEXTA: DO ADITAMENTO DOS SERVIÇOS E PREÇOS 

 

6.1. Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique custos 

adicionais, ou alteração conceitual dos projetos. 

 

6.2. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços. 

 

6.3. Não constitui alteração contratual vedada o reajuste de preços previsto contratualmente. 

 

6.4. Excetuam-se da regra o ato autorizativo exarado, prévia e expressamente pelo titular da 

Secretaria ou da Entidade em cuja dotação orçamentária a despesa ocorrerá, em processo 

próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração contratual para se atingir o 

interesse público. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. Iniciar os serviços imediatamente após a assinatura do contrato, após o recebimento da Ordem 

de Serviço. 

 

7.2. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

 

7.3. Promover, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, as alterações comprovações regularizações 

exigidas pela SLU quando do licenciamento dos veículos. 

 

7.4.  Apresentar a licença dos veículos e/ou serviços de transporte emitida pela SLU e por outros 

Órgãos competentes para licenciamento nas hipóteses de transporte interestadual e 

intermunicipal (quando for o caso e houver obrigação neste sentido). 

 

7.5.  Obter e manter durante a execução dos serviços, todas as autorizações, licenças e alvarás 

necessários para a prestação dos serviços expedidas pelos Órgãos competentes, respondendo, 

a qualquer tempo, pelas consequências que a falta ou omissão dos mesmos acarretar. 

 

7.6.  Fornecer à CONTRATANTE, antes do início das atividades, a relação das balanças com a 

indicação do tipo, modelo e marcas das mesmas bem como os relatórios e certificações de 

calibração das mesmas.  

 

7.7.  Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART- dentro de até 15 (quinze) dias 

contados da data da assinatura do Contrato.  

 

7.7.1. A CONTRATADA deverá observar o prazo do parag. I do art. 28 da Resolução n°.” 

1.025/2009 do CONFEA para o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica -

ART da obra e/ou serviço, e o prazo dos incisos I e II, do art. 2" da Resolução n°. 
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91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica - RRT de obras e 

serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo. 

 

7.8. Providenciar, em 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, todos os seguros necessários 

inclusive os relativos à frota, responsabilidade civil e danos materiais ou pessoais causados a 

seus empregados ou a terceiros.  

 

7.9. Apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura 

do contrato, um plano de contingência de greves e paralisações que deverá respeitar a 

legislação vigente aplicável bem como as diretrizes previstas neste TR e seus anexos. 

 

7.10. Comprovar a existência do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Laudo 

Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO), com a entrega desses documentos ao CONTRATANTE no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do inicio dos serviços. 

 

7.11. Executar todos os serviços contratados de acordo com as normas federal, estadual e municipal. 

tais como: NBR n.° 12.810 e NBR n.° 14.652 da ABNT; Resoluções RDC ANVISA n.° 

306/2004 CONAMA n.° 358/2005; Lei n. 10.534 de 10 de setembro de 2012: Consolidação 

das Legislações Trabalhistas - CLT; Portaria n.° 3214/1978 do Ministério do trabalho, 

bem como as Normas Técnicas emitidas pela SLU/PBH, Decretos da PBH e demais 

legislações e normas vigentes aplicáveis, adotando-se as técnicas que garantam a 

preservação das condições de acondicionamento dos RSS, a integridade dos trabalhadores, da 

população e do meio ambiente, sempre em conformidade com as orientações dos órgãos 

ambientais de saúde e de limpeza urbana, responsabilizando-se exclusivamente por quaisquer 

penalidades decorrentes das suas inobservâncias. 

 

7.12. Realizar os procedimentos adotados para todos os RSS, referentes à reutilização, à 

recuperação, à reciclagem, ao tratamento e à disposição final adequados por meio de empresas 

devidamente licenciadas para operação pelo órgão ambiental competente. 

 

7.13. Manter regulares os licenciamentos apresentados na contratação, com o dever de comunicar 

à CONTRATANTE, no prazo de 02 (dois) dias úteis, de possíveis notificações ou alterações 

sugeridas pelos Órgãos de controle ou de licenciamento. 

 

7.14. Executar os serviços contratados em conformidade com os padrões de acabamento exigidos 

pela CONTRATANTE, cumprindo todas as obrigações constantes no Edital de licitação e 

seus anexos, no Contrato e na legislação aplicável. 

 

7.15. Entregar cópias de todos os relatórios exigidos pelo(s) Órgão(s) fiscalizador(es) 

responsável(veis) para o licenciamento e monitoramento ambiental do tratamento e disposição 

final dos RSS durante a execução do objeto contratual. 

 

7.16. Assumir a total responsabilidade pela correta escolha e dimensionamento do pessoal, dos 

veículos e dos equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços objetos deste 

Contrato, respeitando-se as diretrizes contidas no Edital de licitação e seus anexos e nas 

legislações pertinentes. 

 

7.17. Responsabilizar-se única e exclusiva por penalidades e multas aplicadas pelos órgãos 

governamentais, em decorrência da prestação dos serviços. 
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7.18. Arcar com os custos pertinentes ás multas, penalidades de trânsito e ambientais porventura 

tomadas durante a prestação dos serviços, bem como arcar com a reparação de danos causados 

por sinistros envolvendo os veículos utilizados nesta contratação. 

 

7.19. Arcar com todos os custos diretos e indiretos necessários à plena execução dos serviços, não 

imputando à CONTRATANTE qualquer despesa extra a não ser o valor contratado, tais como: 

certidões; alvarás e licenças; impostos, taxas; seguros e garantias; ART; Planejamento das 

rotas de coletas de resíduos; mobilização e treinamento da mão de obra própria, capacitação 

dos empregados/servidores da CONTRATANTE; Plano de contingência de greves e 

paralisações: manutenção e operação da frota de veículos; combustíveis, mão de obra; salários 

e encargos sociais e trabalhistas; EPIs e EPC; PPRA; LTCAT; PCMSO; vistoria de veículos; 

depreciação, aquisição, disponibilização de equipamentos, incluídas as balanças de medição 

com aferição bimestral pelo INMETRO, instalação de equipamento; disponibilização de 

contenedores e/ou bombonas e/ou outro recipiente devidamente identificados por 

tipo/grupo/subgrupo de resíduos e pela tara; higienização e/ou substituição diária dos 

contenedores e/ou bombonas e/ou outro recipiente, ferramentas e materiais necessários, 

mobilização e desmobilização; obrigações ambientais, civis, trabalhistas e previdenciárias e 

as decorrentes das convenções coletivas de trabalho, administração e lucro, bem como 

quaisquer outras despesas pertinentes e necessárias. 

 

7.20. Assumir integral responsabilidade por danos causados à FPMZB decorrentes de execução dos 

serviços contratados, inclusive acidentes e mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, 

danos materiais, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que surgirem 

relativamente a esse assunto. Deverá, contudo, informar imediatamente à CONTRATANTE 

quaisquer dos fatos citados, independente de provocação da mesma. 

 

7.21. Responsabilizar-se e arcar com os ônus atinentes à carga e descarga completa dos RSS 

coletados. 

 

7.22. Capacitar a equipe operacional envolvida nos serviços para lidar com o tipo de resíduo a ser 

coletado, inclusive em relação aos princípios de higiene pessoal, riscos biológicos (precauções 

universais), riscos físicos e químicos, sinalização, rotulagem preventiva, tipos de EPI e de 

EPC (acessibilidade e seu uso correto), ações preventivas e corretivas em caso de acidentes e 

noções de primeiros socorros. 

 

7.23. Capacitar os motoristas dos veículos coletores no curso de formação de instrutor especializado 

em condução de transporte de produtos perigosos, MOPP Movimentação Operacional de 

Produtos Perigosos, e licenciados para este tipo de transporte, conforme normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e legislação da Agencia Nacional de Transportes 

Terrestres - ANTT. 

 

7.24. Informar aos seus funcionários os riscos envolvidos nas atividades contratadas, buscando, da 

forma mais eficiente possível, prevenir os riscos de acidentes, responsabilizando 

exclusivamente, em qualquer hipótese, por eventuais acidentes ou sinistros, de qualquer 

natureza, ocorridos durante a execução dos serviços contratados ou destes eventos. 

 

7.25. Garantir que a mão de obra envolvida nos serviços utilize, permanentemente durante a 

execução do trabalho, uniformes completos e equipamentos de segurança necessários ao 

desempenho de suas atividades especificas, conforme legislação vigente aplicável. 
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7.26. Responder, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas 

decorrentes da execução dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de 

acidentes, indenizações, tributos, vales-refeições, vales-transportes, uniformes, crachás, 

equipamentos de proteção individual EPI e outras que porventura venham a ser criadas e 

exigidas pelo Poder Público. 

 

7.27. Providenciar a imediata retirada ou substituição de qualquer empregado seu, atendendo à 

solicitação por escrito da CONTRATANTE, que esteja embaraçando ou dificultando sua ação 

fiscalizadora ou mesmo cuja permanência seja julgada inconveniente. 

 

7.28. Responder pelos danos causados diretamente à Administração Pública ou aos bens da 

CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste Contrato. 

 

7.29. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 

quando da execução dos serviços, objetos deste Contrato. 

 

7.30. Responsabilizar-se por todas as providências e as obrigações estabelecidas na legislação 

especifica trabalhista, oferecendo a seus empregados as garantias, adicionais e as medidas 

indispensáveis de proteção, segurança e de higiene do trabalho. 

 

7.31. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal 

relacionada à execução deste Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 

ou continência. 

 

7.32. Utilizar veículos licenciados pela SLU bem como os equipamentos em bom estado 

conservação, apropriados e compatíveis com a massa a ser recolhida e por tipo/grupo e 

subgrupo de RSS, no estabelecimento, e dotados de descargas compatíveis com a forma de 

tratamento adotada, bem como em relação aos limites de idade exigido pela 

CONTRATANTE. 

 

7.33. Colocar e manter em serviço veículos coletores de RSS estanques, devidamente equipados em 

perfeitas condições de segurança, de funcionamento de conservação, manutenção, pintura, 

limpeza e de desinfecção. 

 

7.34. Manter em perfeitas condições de uso os veículos utilizados na prestação dos serviços. 

 

7.35. Responsabilizar-se pela integridade dos veículos e equipamentos em caso de greve, 

paralisações ou quaisquer perturbações da ordem. 

 

7.36. Assegurar o atendimento ininterrupto dos serviços de coleta dos RSS independente da 

ocorrência de incidentes extraordinários que impeçam a utilização da frota regular. 

 

7.37. Comunicar formalmente, no prazo máximo de 2 (duas) horas a partir do momento da 

ocorrência qualquer fator que altere o cumprimento da prestação dos serviços estipulada, seja 

relacionada as dificuldades operacionais ou às determinações referentes ao planejamento 

programação dos serviços incluindo a eventual quebra/avaria nas balanças de medição. 

 

7.38. Relatar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, à fiscalização da CONTRATANTE, a 

ocorrência de armazenamento ou de acondicionamento inadequados dos resíduos, caso seja 

detectado no(s) estabelecimento (s) onde se efetua a coleta. 
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7.39. Providenciar a imediata limpeza dos locais em que ocorrer rompimento dos sacos e 

embalagens contemplando o local de armazenamento dos resíduos nos estabelecimentos de 

saúde, bem como no trajeto até os veículos coletores 

 

7.40. Promover as alterações necessárias na prestação dos serviços exigidas pelo CONTRATANTE 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Ordem de Serviços. 

 

7.41. Substituir os contenedores e/ou bombonas e/ou outro recipiente avariados ou que se 

apresentarem desconformes com a prestação dos serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis contados da solicitação do CONTRATANTE. 

 

7.42. Disponibilizar e manter durante a prestação dos serviços, contenedores e/ou bombonas e/ou 

outro recipiente em bom estado de conservação e utilização, em quantidade e capacidade 

adequada com o volume e tipos de resíduos gerados, devidamente indicados por 

tipo/grupo/subgrupo de resíduos, bem como identificados com mensagem que indique o tipo 

do recipiente e a tara do mesmo, de acordo com o item 7 do Capitulo XVL2.2, devendo ser 

observadas a legislação aplicável e o exigido no Edital de licitação e seus anexos; 

 

7.43. Disponibilizar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contenedores e/ou bombonas e/ou 

outro recipiente, após solicitação da CONTRATANTE, constatado durante a prestação dos 

serviços que a quantidade inicialmente projetada no Estabelecimento de Saúde demonstrou 

ser insuficiente. 

 

7.44. Disponibilizar e manter, durante a execução dos serviços, contenedores e/ou bombonas e/ou 

outro recipiente em bom estado de conservação, devendo ser rígidos, resistentes à ruptura e 

vazamento, bem como dotados de tampa vedante. 

 

7.45. Higienizar os contenedores e/ou bombonas e/ou outro recipiente, no momento da coleta, ou 

substituí-los por outros contenedores e/ou bombonas e/ou outro recipiente vazios que já se 

encontrarem higienizados, devendo ser observada as exigências e cuidados constantes na 

legislação aplicável para a higienização. 

 

7.46. Apresentar à CONTRATANTE, mensalmente, junto com o seu faturamento, como condição 

para pagamento, a quantidade destinada bem como a comprovação do tratamento e disposição 

final adotadas para os RSS. 

 

7.47. Manter procedimentos de registro e controle sistemáticos e atender as exigências do órgão 

licenciador, no que se refere a sua destinação final, conforme art. n.° 42 da Resolução 

CONAMA n° 316/2002 para a geração de resíduos sólidos, semi-sólidos ou pastosos pós 

tratamento térmico dos RSS. Além disso, segundo o art. n.° 43 dessa Resolução CONAMA, 

todo material processado incompletamente deverá ser considerado resíduo e ser submetido a 

novo tratamento térmico. 

 

7.48. Arcar com os ônus atinentes à remoção e transferência dos resíduos dos serviços de saúde, 

dos locais onde se encontram armazenados nas Unidades de Saúde até os veículos de coleta, 

devendo ser observada a legislação e normas vigentes aplicáveis, com o cuidado de se evitar 

o rompimento dos meios de acondicionamento e os transtornos dele decorrentes. 

 

7.49. Apresentar, bimestralmente, laudos de aferição das balanças junto ao INMETRO. 
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7.50. Encaminhar, mensalmente, quando do faturamento ao CONTRATANTE, em formato digital 

(arquivo ou e-mail) ou na forma de documento impresso devidamente assinado, os registros 

das pesagens das balanças.  

 

7.51. Reparar ou substituir as balanças que porventura apresentarem problemas de funcionamento 

no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da identificação do fato ou da solicitação 

do CONTRATANTE. 

 

7.52. Preencher os relatórios mensais de serviços definidos pela CONTRATANTE, os quais 

deverão consolidar os registros diários individuais de pesagens (valor liquido) dos RSS 

coletados com respectivas datas e horários de coleta realizadas no estabelecimento gerador de 

resíduos de serviços de saúde objeto desta contratação. Os relatórios mensais serão utilizados 

para fins de medição e pagamento, tanto dos serviços de coleta e de transporte quanto dos 

serviços de tratamento e disposição final. 

 

7.53. Comunicar formalmente à CONTRATANTE, no prazo de até 6 (seis) horas contados do 

incidente, a ocorrência de quaisquer acidentes de qualquer natureza, sejam com veículos. 

equipamentos, pessoal, contratados ou terceiros, descrevendo detalhadamente a ocorrência e 

as devidas medidas de correção e mitigação praticadas pela mesma. 

 

7.54. Manter, durante a execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas 

neste TR, bem como a regularidade junto ao SUCAF - Sistema Único de Cadastro de 

Fornecedores do Município de Belo Horizonte. 

 

7.55. Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem 

considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado. 

 

7.56. Substituir, imediatamente, os equipamentos e os veículos que se apresentarem em mau estado 

de conservação e suprir, imediatamente, os materiais faltantes cujo emprego seja 

indispensável à realização da atividade 

 

7.57. Não permitir o recolhimento de resíduos estranhos e incompatíveis com a natureza das 

atividades da contratada. 

 

7.58. Atender as solicitações da CONTRATANTE, ou FISCALIZAÇÃO desta, no tocante 

fornecimento de quaisquer informações e medições, segundo periodicidade e critérios 

estabelecidos, bem como quaisquer instruções adicionais necessárias ao bom desempenho do 

serviço contratado. 

 

7.59. Apresentar, à CONTRATANTE; os boletins de acompanhamento e controle dos serviços 

executados, impreterivelmente até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês em que foi 

processada a medição. Para efeito de medição dos serviços, considera-se o período de 

execução compreendido entre o primeiro e o último dia do presente mês  

 

7.60. Manter o sigilo com relação às informações recebidas em decorrência de Contrato, sendo 

vedada a transmissão ou cessão, a terceiros, de quaisquer dados ou documentos, preparados 

recebidos, para a execução dos serviços, salvo prévia expressa autorização CONTRATANTE. 

 

7.61. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas no edital de licitação e seus anexos, em cumprimento ao disposto no 

Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 
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7.62. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das 

obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis. 

 

7.63. Para efeito desta contratação, definem-se como Resíduos de Serviço de Saúde – RSS, 

aqueles resíduos classificados nos GRUPOS A/E e B conforme Resolução ANVISA – RDC 

n° 306/2004 e Resolução CONAMA n° 358/2005. 

 

7.64. Para prestação dos serviços, devem ser consideradas as naturezas e especificidades de cada 

tipo de resíduo para os serviços de coleta, tratamento e disposição final. 

 

7.65. Deverá ser adotada, para coleta de resíduos no estabelecimento gerador de RSS, a frequência 

de segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, de acordo com a Resolução RDC ANVISA 

n°. 306/2004 e Norma Técnica da ABNT n°. 12,810/1993, e conforme discriminado no 

Edital de licitação e seus anexos.  

 

7.65.1. Não será obrigatória uma logística de rotas de coleta exclusiva para 

atendimento dos serviços constantes no Edital de licitação e seus anexos.  

 

7.66. A coleta de RSS deverá ser realizada nos horários de funcionamento de segunda-feira a sexta-

feira de 08:00 às 16:00. 

 

7.67. A CONTRATADA deverá garantir o atendimento da coleta dos RSS independentemente da 

ocorrência de incidentes extraordinários que impeçam a utilização da frota regular. 

 

7.68. Os procedimentos adotados para todos os RSS, referentes à reutilização, à recuperação, à 

reciclagem, ao tratamento e a disposição final adequados deverão ser feitos com empresas 

devidamente licenciadas para operação pelo órgão ambiental competente. O proponente deverá 

apresentar licença válida de operação para os serviços de tratamento e disposição final de todos os 

resíduos objeto desta contratação.  

 

7.69. Para fins dessa contratação, a programação das atividades de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos RSS do Hospital Veterinário da Fundação de Parques Municipais e 

Zoobotânica, contendo dias e turnos deverá ser apresentada pela CONTRATADA, no prazo se até 

15(quinze) dias, contados da assinatura do contrato. A programação deverá será aprovada pelo 

CONTRATANTE e deverá conter frequência e faixa de horário da coleta. 

 

7.70. A alteração na programação da coleta de RSS solicitada pela CONTRATADA poderá ser 

admitida nas hipóteses de interesse e conveniência pública e desde que seja autorizada pela FPMZB, 

com antecedência mínima de 15(quinze) dias úteis, sem prejuízo de possível reequilíbrio dos preços 

praticados. A alteração na programação somente será autorizada havendo motivos de ordem técnica 

que a justifique e deverá ser devidamente formalizada por meio do instrumento cabível. 
 

7.71. O CONTRATANTE poderá propor alteração na programação da coleta de RSS, desde que 

comunique à CONTRATADA com antecedência mínima de 7 (sete) dias e que a alteração seja 

devidamente formalizada por meio do instrumento cabível. 

 

7.72. A CONTRATADA deverá apresentar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 

assinatura do Contrato, um plano de contingência para greves e paralisações que deverá respeitar a 

legislação vigente aplicável e manter a prestação do serviço, referente ao número de veículos de 

coleta e mão de obra adotados, nos seguintes percentuais e prazos: 
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• 50% em um dia. 

• 60% em dois dias; 

• 70% em três dias; 

• 80% em quatro dias; 

• 100% cm cinco dias. 

 

7.73. Obedecer às demais obrigações e condições presentes no Edital de licitação e seus anexos, 

contrato e legislação pertinente aplicável. 

 

Observação 1: A inadimplência da CONTRATADA, com referência às obrigações contratuais não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode 

onerar o objeto deste contrato. 

 

Observação 2: Caso a CONTRATADA não honre com os encargos trabalhistas e previdenciários 

concernentes a este contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a deduzir das faturas devidas os 

valores referentes aos salários, auxílios e eventuais direitos trabalhistas. 

 

Observação 3: Os valores a que se referem este item deverão ser depositados judicialmente ou 

repassados ás contas correntes dos empregados, com participação do Sindicato da categoria de 

empregados e empregadores, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

8.1. Emitir Ordem de Serviço necessária à execução das atividades. 

 

8.2. Promover reunião na data da emissão da Ordem de Serviço entre seu técnico designado a 

Fiscalização e o acompanhamento dos serviços e os Responsáveis Técnicos da 

CONTRATADA para acertar formalmente os procedimentos de acompanhamento dos 

serviços.  

 

8.3. Indicar formalmente, à CONTRATADA, as suas equipes de Fiscalização e de supervisão dos 

serviços. 

 

8.4. Acompanhar e Fiscalizar a execução do Contrato, conforme procedimentos legais, aplicando, 

quando necessário, as notificações e penalidades cabíveis, conforme previsto no Edital de 

licitação e seus anexos e demais obrigações estabelecidas no Contrato. 

 

8.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

Contrato. 

 

8.6. Aplicar penalidades, à CONTRATADA, em decorrência do descumprimento das obrigações 

contratuais assumidas. 

 

8.7. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que sejam solicitados pelo representante ou 

preposto da CONTRATADA. 

 

8.8. Remunerar mensalmente a CONTRATADA pela execução dos serviços, desde que cumprida 

todas as formalidades e exigências contratuais, conforme estabelecido no Edital de licitação e 

seus anexos.  
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8.9. Solicitar, e qualquer tempo, o afastamento de qualquer empregado ou prestador de serviços 

CONTRATADA cujo comportamento resulte em problemas para o adequado cumprimento 

suas obrigações contratuais. 

 

8.10. Emitir no menor tempo possível, quando de sua responsabilidade, os documentos legais 

necessários para o licenciamento, a implantação e a operação dos serviços a cargo 

CONTRATADA. 

 

8.11. Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificações 

exigidas no edital de licitação e seus anexos, durante toda a execução do contrato, em 

cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1. Os documentos fiscais deverão ser atestados mensalmente pelo fiscal do contrato após a 

execução dos serviços.  

 

9.1.1. As faturas correspondentes aos serviços executados serão obrigatoriamente 

acompanhadas das respectivas folhas de medição e deverão ser entregues à FPMZB – 

Gerência de Veterinária, até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês em que foi 

processada a medição. 

9.1.2. O pagamento dos serviços será efetuado pela massa (em quilogramas) de resíduos 

efetivamente coletados, apurados nas pesagens realizadas nos locais de coleta. 

 

9.1.3. Para todos os serviços contratados, as medições terão como referência os registros 

nos relatórios diários conferidos e aceitos formalmente pela Fiscalização. 

 

9.2. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do adimplemento, pela 

Gerência de orçamento e finanças da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica referente ao 

serviço prestado no mês anterior.  

 

9.3. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços 

realizada e o período da execução. 

 

9.4. A Contratada deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente. 

 

9.5. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será contado 

a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

Contratada, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

 

10.1.1. advertência. 

 

10.1.2. multas nos seguintes percentuais: 

 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 

execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de 

atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, 
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quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento 

fiscal; 

 

b) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando 

houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações 

assumidas. 

 

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo 

com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, 

irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina. 

 

d) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando 

o infrator der causa à rescisão do mesmo;  

 

e)  multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a 

rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública 

superiores aos contratados. 

 

10.1.3. impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF 

– Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte nos 

termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Municipal nº 17.317/2020. 

 

10.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

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

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do 

inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

10.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente. 

 

10.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente à sua aplicação e/ou da garantia contratual. 

 

10.2.2. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

10.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Presidente da FPMZB. 

 

10.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente da FPMZB. 

 

10.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e 

contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

 

10.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a 

defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

10.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis 

para apresentação de recurso. 
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10.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução 

do objeto contratado. 

 

10.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos 

para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 
 

10.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 

total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse 

público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

 

10.10. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada abusiva, 

inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou 

inexequível. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO/RESCISÃO 

 

11.1. O presente contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer notificação 

ou interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer 

tempo.  

 

11.2. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na legislação, desde que 

formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

bem como nas hipóteses de a Contratada: 

 

11.2.1. infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato; 

 

11.2.2. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

 

11.2.3. transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

 

11.2.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste contrato, 

insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 

 

11.2.5. deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 2 (dois) 

dias seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja comunicação prévia e 

imediata ao Contratante; 

 

11.2.6. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, tributárias 

e sociais; 

 

11.2.7. ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar 

com a Administração Municipal; 
 

11.2.8. subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na 

hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que 

expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral 

responsabilidade da Contratada. 

 

11.2.9. associar-se com outrem, bem como realizar fusão, cisão ou incorporação ou 

integralização de capital, salvo com expressa autorização do Contratante. 
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11.2.10 nos casos em que a CONTRATADA estiver envolvida em casos de corrupção, nos 

termos da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

11.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no 

subitem anterior; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 

 

Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente justificado, 

quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a não ser em caso de dano 

efetivo disso resultante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA GARANTIA 

 

13.1. O presente contrato será garantido por meio de ......................................., no valor de 

R$........................., equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual. 

 

13.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais. 

 

14.2.1. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser 

recolhida obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal (Banco 104) através da Conta Nº 

71415-8 (Operação 006) – Agência 0093-0. 

 

13.3. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo 

este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, 

independentemente do prazo de vigência indicado na apólice. 

 

13.4. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 

obrigações contratuais.   

 

13.5. A FPMZB poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir de multas 

estabelecidas neste contrato. 

 

13.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 

obrigação, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva reposição no prazo máximo e 

improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado da data em que for notificada. 

 

13.6.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações 

contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer 

reclamação a elas relativas. 

 

13.7. Havendo necessidade de alteração da garantia, a CONTRATADA deverá efetuar a pertinente 

adequação, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções 

administrativas pertinentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, 

DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 

 

14.1. A Contratada obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, 

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento 

ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente 

instrumento contratual. 

  

14.1.1. A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 

visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, 

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não 

autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, 

alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos. 

  

14.1.2. A Contratada deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 

prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou 

conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, 

confidencialidade e sigilo. 

 

14.1.3. A Contratada não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados 

a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento 

contratual. 

 

14.1.4. A Contratada não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 

autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso 

em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  

 

14.1.4.1. A Contratada obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de 

dados estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a 

terceiros durante o cumprimento do objeto descrito neste instrumento 

contratual. 
 

14.1.5. A Contratada fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que 

contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso 

durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo 

de 30 (trinta) dias corridos contados da rescisão contratual, restando autorizada a 

conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas. 

  

14.1.5.1. À Contratada não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 
 

14.1.5.1.1.A Contratada deverá eliminar os dados pessoais a que tiver 

conhecimento ou posse em razão do cumprimento do objeto deste 

instrumento contratual tão logo não haja necessidade de realizar 

seu tratamento. 
  

14.1.6. A Contratada deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de vazamento, 

perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 
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14.1.6.1. A notificação não eximirá a Contratada das obrigações e/ou sanções que 

possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de 

dados. 
  

14.1.6.2. A Contratada que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas 

alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do 

objeto descrito no presente instrumento contratual fica obrigado a assumir 

total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou 

prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente. 
  

14.1.7. A Contratada fica obrigado a manter preposto para comunicação com o Contratante 

para os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações 

posteriores. 

  

14.1.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente 

cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a Contratada e o 

Contratante, bem como, entre a Contratada e os seus colaboradores, subcontratados, 

consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 

13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial 

contrária. 

  

14.1.9. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 

Contratada a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, 

consequente, sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

15.2. A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Contratada, 

não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS ANEXOS 
 

Vincula-se ao presente contrato o instrumento convocatório, bem como a proposta da Contratada, 

nos termos do art. 55, XI, da Lei nº 8.666/93 e são anexos ao presente instrumento e dele fazem 

parte integrante: 

 

1. Anexo I – Especificações do objeto 

2. Anexo II – Proposta ajustada 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO 

 

A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município – DOM, correrá por 

conta e ônus do Contratante. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do presente instrumento. 

 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

 

Belo Horizonte, 

 

 

 

........................................................................ 

Presidente da FPMZB 

 

 

 

...................................................................... 

Representante da Empresa 
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ANEXO I 

 

ESPECIFICAÇÕES DO OJETO 

 

 

 

ANEXO II 

 

PROPOSTA AJUSTADA 


