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Bujaru-PA, 14 de Março de 2022. 

Oficio n° 44/2022. 

A 
Secretária Municipal de Administração 
Marcia Valeria Souza de Souza Trindade 

Senhora, 
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porte e Destinação 

de,Referência (eAnexo). 
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ndivel por tratar-se 
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re., zaçãobem co4 não ter 
xo 

para a Execução do Serviços de Coleta, 
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`Vale ressaltar que o acúmulo de Lixo Hospitalar é de extrema 	u1osidade, 
podendo gerar a proliferação de doenças, com isso, colocar em risco a saúde pública. 
Além, trata-se de um serviço essencial, bem corno é necessário que o serviço contratado 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Solicito que seja providenciado o processo licitatório, visando à 
Contratação de Empresa Especializada para a Execução do Serviços de Coleta, 
Transporte e Destinação Final dos Resíduos do Serviço de Saúde, materiais 
estes produzidos pelo Hospital Municipal, Centros de Saúde e Postos de Saúde, 
pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bujaru. 

OBJETO: 
Constitui o objeto do presente processo, a Contratação de Empresa 

Especializada para a Execução do Serviços de Coleta, Transporte e Destinação 
Final dos Resíduos do Serviço de Saúde, em conformidade com as 
especificações descritas abaixo e normas aplicáveis. 
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Nesse sentido vemos a indigêt1cia da aquisição da 
considerarmos imprescindível tal serviço. 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
2.1 A contratação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, tem amparo 
legal no decreto n° 3.555 de 08 de agosto de 2000, que regulamenta o 
"PREGÃO", na Lei no 10.520, de 17 de Julho de 2002, e subsidiado pela Lei n° 
8.666/93 e suas alterações. 

3. PREÇO: 
3.1 Na proposta de preço deverão constar discriminação detalhada do serviço, 
a quantidade solicitada, o valor unitário e total, em algarismo, já considerando 

contratação por 
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todas as despesas, tributos, transportes e demais despesas que incidam di 
ou indiretamente sobre os serviços, mesmo que não sejam registrados nestes 
documentos. 
3.2 No preço dos serviços deverão estar incluídas, além da execução, as 
despesas com transporte, quaisquer outros acessórios necessários para a 
utilização dos serviços. 
3.3 A Prefeitura Municipal de Bujaru junto com suas secretarias, poderá se valer 
de análise técnica dos serviços antes da adjudicação e homologação da licitante 
e, assim, rejeitar a proposta cujas especificações não atenderem aos requisitos 
mínimos constantes do deste Termo de Referência. 
3.4 Será considerada vencedora a Empresa cuja contenha o menor valor, por 
item, desde que atenta as exigências contidas neste Termo de Referência e no 
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4 DA FORM 	$ 'VIGÉNCL D9GONT 
4  1 Para a prest. - e - todos os serrs exigidos. seroalizado  Contrato 
Administrativo, estabelecendo em uas cláusulas' -, tódas as condições, 
obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com edital de 
licitação, do Termo de Referência, e da proposta de preços da empresa 
considerada vencedora. 
4.2 O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses. 

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.1 Comprovações de que a contratada forneceu serviços compatíveis em 
características com o objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, 
a 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para 
atendimento ao objeto da presente licitação. 
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6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
6.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias úteis do mês 
subsequente ao da entrega do objeto contratado, através de apresentação de 
Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado por servidor designado para este fim. 
6.2 Apresentar a documentação enviada para "Atesto" da Nota Fiscal de 
Serviços, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista atualizada e Certidão de 
regularidade junto ao INSS e ao FGTS e fisco federal, estadual e municipal do 
domicílio da sede. 
6.3 Se os serviços não forem prestados conforme especificações estabelecidas 
na proposta de preço/ ordem de compra, o pagamento ficará suspenso até a sua 
regularização. 
6.4 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento será contado a partir de sua reapresptação, desde que 
devidamente reTizados. 

início d 
7. OBRIGAÇOESDA CO 
7.1 Indicar - ,por,  escrito 
Contratante,durante 
administrati 
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as característic ç 	., químicasbipiÓtcas e class 
em sacos e/ou recip1rites impermeaves-, resistentes a 
contendo identificação do conteúdo. 
7.4 Adotar as medidas necessárias à proteção ambiental e as precauções para 
evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros durante a execução 
de suas atividades; 
7.5 Responder por danos causados a terceiros e ao meio ambiente em virtude 
dos serviços prestados, desde que efetivamente caracterizada e comprovada 
sua responsabilidade; 
7.6 Comunicar previamente ao contratante sobre problemas que possam 
ocasionar alterações de horário de coleta do material. 
7.7 Orientar os profissionais sob sua responsabilidade sobre o teor do contrato 
firmado de forma a garantir sua fiel execução. 
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7.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação 
prévia anuência do Contratante. 
7.9 Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com os 
compromissos assumidos, todas as condições de habilitação exigidas durante o 
procedimento licitatório. 
7.10 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciá rias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à Secretaria Municipal de Saúde. 

8. DO ACOMPAMANHENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA 
8.1 A realização dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um servidor 
da Secretaria Municipal de Saúde, o qual deverá atestar os documentos das 
despesas, quando comprovada a fiel e correta entrega pata fins de pagamento. 
8.2 A presença,.d Fiscalizaçãq pSc 	-pMunicipaJ S$ de não elide nem 
diminui a resjongi1fdade da ehtôf1iftt'ada. 
8.3 Caberá afreryidor .- 'nado 	- to - - te ou e1hparte, qualquer 
serviços que não estej. . -  ce  .  com - - 	, assim. considerado de 
primeira us' 	co .,.•.e 	'  r 	•a 	iço do material 
evan 
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9. DAGAR 
9.1 Os seMç e e. . - en s for , 	.- ser. • de in - - re . nsabilidade da 
contrata.. sen- . 	espcn ' 	de . 	S 	sasMriundas de 
devolução e .os•. • i c siveq. . 	novo 
9.2 A contrata.. 	- - roca imediata do8 materiais q ap'eentarem defeitos, 
sem nenhum ônus p-ta o Município de Bujaru. 
9.3 O não cumprimento da proposta apresentada pelo proponente vencedor, 
implicará nas penas previstas nos Art. 81 a 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que a 
multa, se aplicada, poderá ser de: 
9.3.1 De 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva contratação no caso 
de inexecução total do contrato; 
9.3.2 De 1% (um por cento) sobre o valor da respectiva contratação, por dia de 
atraso no prazo de entrega. 
9.3.3 De 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação no caso de 
inexecução parcial do contrato. 
9.3.4 De 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), ao dia sobre a parcela que 
der causa em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 30 
(trinta) dias; 
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9.4 A contratada será advertida por escrito sempre que verificadas pequen 
falhas técnicas corrigíveis. 

Lo60 
(pereira 

202' 

Fabrcio Lora. 	reira 
SecretároMtJricipal . 	aúde 
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