
 

 

 

Ofício HMJ nº 320/2018                                           

 

Jaciara-MT, 24 de Julho de 2018. 

 

 

Exmo. Senhor 

ABIDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara 

 

 

 Senhor Prefeito, 

 

 Ao mesmo tempo em que viemos cumprimentá-lo, solicitamos a Vossa 

Excelência, autorização para abertura de processo licitatório para o “Registro de 

Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos dos 

Serviços de Saúde, para atendimento dos PSF’s (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Hospital 

Municipal, Banco de Sangue, CAPS, Centro de Fisioterapia e Saúde da Mulher 

e demais unidades com serviços correlatos do Município de Jaciara/MT”. 

  

Salientamos que a contratação terá vigência de 12 (doze) meses, contados 

a partir da data da assinatura do contrato. O prazo de vigência do contrato poderá 

ser prorrogado nos termos do Inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93, 

desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos Padrões de Qualidade 

exigidos, e os preços e as condições sejam vantajosas para o Município.   

 

Enfatizamos também, que esta Secretaria tem buscado melhorar a vida dos 

cidadãos Jaciarenses e tem se preocupado com a saúde e bem estar da 

população, visto que o serviço é um procedimento de gestão que visa o correto 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde produzidos no município. 

 

Esses procedimentos devem ser, planejados e implementados a partir de 

bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a 

produção de resíduos e proporcionar a esses resíduos gerados, um 

encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, 

a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. A 

prestação deste serviço oferecerá melhores condições de higienização e limpeza 

além de garantir a segurança dos usuários quanto aos riscos de contaminações e 

infecções hospitalares. 

  

Seguem anexas, as três cotações de fornecedores, e se V. Exa. estiver de 

acordo, solicitamos seus bons ofícios em autorizar a abertura do processo de 

licitação. 



 

 

  

Certos de contarmos com o vosso apoio e colaboração, desde já 

agradecemos. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 FABRICIO CARVALHO DE SOUSA FABIAN 
Secretário Municipal de Saúde 

  



 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
1. DO OBJETO  

 
O presente termo tem por objeto “Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de Coleta, Transporte, 
Tratamento e Disposição Final de Resíduos dos Serviços de Saúde, para 
atendimento dos PSF’s (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Hospital Municipal, Banco de 
Sangue, CAPS, Centro de Fisioterapia e Saúde da Mulher e demais unidades 
com serviços correlatos do Município de Jaciara/MT”. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1 A contratação de empresas responsáveis pela coleta, transporte e tratamento 
dos resíduos da saúde a serem licitados são de extrema importância, visto que, 
tratam-se de resíduos contaminados e perfuro cortantes necessitando de 
treinamento e cuidados durante a manipulação. Além disso, esses procedimentos 
devem ser, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, 
normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e 
proporcionar a esses resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma 
eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, 
dos recursos naturais e do meio ambiente. A prestação deste serviço oferecerá 
melhores condições de higienização e limpeza além de garantir a segurança dos 
usuários quanto aos riscos de contaminações e infecções hospitalares. 
 
3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  
 
3.1. As especificações dos itens a serem adquiridos pelo Município de Jaciara 
deverão compreender as especificações mínimas contidas abaixo: 
 

Item Descrição dos Serviços 
Código 
TCE/MT 

Unid Qtd 
Valor 
Unit. 

Valor Total 

1 

Serviço de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final de 
resíduos de serviços de saúde das 
unidades prestadoras de serviços 
de saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde. Resíduos classe I (Grupos 
A,B, e E). 

00010284 KG 20.000 R$ 9,00 R$ 180.000,00 

 
Define-se como coleta e transporte de resíduos sólidos dos serviços de saúde, os 
serviços de recolhimento e transporte de resíduos sépticos gerados pelas unidades 
de serviços de saúde municipal, tais como: Todas as unidades de saúde municipal 
(postos de saúde, centro odontológico, unidade de saúde mental, farmácia central, 
laboratórios, hemocentro, unidades da vigilância sanitária e ambiental, e serviços 
correlatos do município). 
 
Obs.: Caso os serviços propostos pela Licitante vencedora não atendam as 
especificações contidas no Edital e na Proposta, ou apresentem quaisquer desvios 
de padrão, a Prefeitura Municipal de Jaciara os rejeitará, devendo a Licitante 
vencedora, providenciar a sua reformulação, dentro das especificações corretas, no 



 

 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da comunicação feita por esta 
Prefeitura Municipal.  
 
4. CONDIÇÕES GERAIS  
 
4.1. Local de prestação dos serviços: Os serviços deverão ser prestados nos PSF’s 
(1,2,3,4,5,6,7,8), no Hospital Municipal, Banco de Sangue, CAPS, Centro de 
Fisioterapia e Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara/MT, 
conforme autorização de serviços emitida pela Prefeitura Municipal de Jaciara/MT; 
 
4.2. Prazo de início dos serviços: Em até 10 (dez) dias após o recebimento da 
autorização de serviços; 
 
4.3. Validade: não se aplica; 
 
4.4. Horário de Coleta: Os serviços devem ser prestados uma vez por semana, às 
quintas-feiras, das 07:00h ás 11:00h e 13:00h a 17:00h, para que possa ter uma 
pessoa do setor para conferir a pesagem. 
 
4.5. Especificações, características e detalhes dos serviços, bem como, o nome do 
prestador número da Licença Ambiental de Operação, e outros elementos que 
identifiquem o prestador de modo a ser atendido o disposto na Lei nº 8.078/90 – 
Código de Defesa do Consumidor, e que identifiquem o prestador licitado, inclusive 
folhetos explicativos ilustrados do serviço ofertado.  
 
4.6- Os licitantes deverão apresentar juntamente com as propostas os seguintes 
documentos quanto à qualificação técnica: 
I - Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, onde comprove ter a licitante executado, ou estarem executando, 
fornecimentos pertinentes e compatíveis com o objeto deste Edital. 
a) – Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado comprovando aptidão para desempenho das 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, devidamente 
registrado no CREA-MT. 
b) – Declaração, sob as pena do art. 299 do Código Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, e executará os serviços nos 
prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência. 
c) – Certificado de inspeção veicular – CIV emitido pelo INMETRO referente aos 
veículos da empresa (que efetivamente realizarão o serviço). 
d) – Declaração de Utilização dos EPIS adequados pelos funcionários da empresa 
no ato da coleta (ex: botas, luvas, máscara, touca, avental, óculos de proteção 
etc.). 
e) – Comprovação do curso do MOPP – movimentação e operação de produtos 
perigosos dos motoristas da empresa responsável pela coleta. 
f) – Ficha e envelope de emergência para transporte de resíduos perigosos. 
g) – Manifesto de carga ou requisição de coleta. 
h) – Licença de operação para transporte de resíduos perigosos. 
i) – Licença de operação para armazenamento e disposição correta de resíduos. 
j) – Apresentar Alvará de funcionamento e localização do município onde esta 
instalada a licitante; 



 

 

k) – Apresentar Alvará da vigilância sanitária do município onde esta instalada a 
licitante; 
l) – Apresentar Alvará do corpo de bombeiros do município onde esta instalada a 
licitante. 
m) – Registro no CREA em nome da pessoa jurídica da licitante. 
n) – Apresentar Registro no CREA da pessoa física e jurídica em nome do 
engenheiro sanitarista, ambiental, responsável pela empresa licitante. 
o) – Apresentar Cadastro Técnico Federal-IBAMA em nome da pessoa jurídica da 
licitante. 
p) – Será permitida a subcontratação para os serviços de Tratamento e Disposição 
final dos resíduos, devendo a licitante apresentar a Licença de Operação das 
subcontratadas e Carta de anuência/Aceite/Contrato da empresa proprietária do 
Serviço de tratamento autorizando a licitante a encaminhar para tratamento os 
resíduos, e Carta de anuência/Aceite/Contrato da empresa proprietária do aterro 
sanitário/industrial autorizando a licitante ou a empresa subcontratada para 
tratamento, a dispor os resíduos tratados. 
q) – No (s) caso (s) em que a empresa licitante subcontratar Aterro Sanitário 
Público para a destinação do resíduo, o mesmo deverá ser Licenciado pelo Órgão 
Ambiental competente do seu estado sede, e ainda encaminhar à Gerência de 
Resíduos Sólidos do Município de Jaciara-MT a comprovação de que os resíduos 
coletados pela licitante estão tendo a destinação correta. 
r) – Caso seja alterado o local de destinação final de Resíduos de Saúde no 
decorrer do contrato, o licitante deverá apresentar copia autenticada de contrato 
entre as duas empresas, onde a subcontratada declara aceitar a disposição dos 
resíduos em seu Aterro Sanitário Licenciado. 
 
4.7 O licitante deverá cotar os preços dos serviços, já inclusos todas as despesas 
com transporte, coleta e outras que porventura vier ocorrer durante a vigência do 
contrato; 
 
4.8- Os serviços adquiridos deverão ser de qualidade inquestionável, devendo 
estar em conformidade com a descrição constantes no item 3.1, deste termo de 
Referencia, reservando-se ao Fiscal do Contrato o direito de rejeitá-los no todo ou 
em parte, obrigando-se a empresa vencedora a promover suas adequações sem 
qualquer ônus adicional. 
 
4.9- As empresas vencedoras serão responsáveis por seus serviços durante a 
vigência do contrato, valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código de 
Defesa do Consumidor. 
 
5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  
 
5.1 Arcar com todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
licitação, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, 
comerciais, impostos, taxas, fretes, seguros, garantia, contribuições fiscais e para-
fiscais, e quaisquer outros gastos e despesas que se fizerem necessários; 
 
5.2 Realizar a prestação de serviços conforme objeto deste Processo licitatório, nos 
locais supracitados e informado na Ordem de Serviço; 
 



 

 

5.3 Realizar a coleta de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, ou seja, 
01 (uma) vez por semana; 
 
5.4 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos à prestação dos serviços, e 
repará-lo em tempo hábil caso ocorra algum problema na realização; 
 
5.5 Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra/Serviço, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
 
5.6 Reparações do serviço no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não atenda 
às especificações contidas neste Edital; 
 
5.7 Enviar mensalmente relatório de coleta, com o quantitativo coletado em cada 
ponto juntamente com a Nota fiscal; 
 
5.8 Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus 
empregados alocados ao serviço decorrente da contratação, como condição à 
percepção mensal do valor faturado, e sempre que solicitado, a quitação das 
obrigações trabalhistas e tributárias; 
 
6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 
 
6.1 acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 
nota fiscal/fatura após a entrega dos produtos, objeto desta licitação; 
 
6.2 efetuar o pagamento à Contratada; 
 
6.3 aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação 
pertinente, quando for o caso; 
 
6.4 prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 
ser solicitados pela Contratada; 
 
6.5 documentar as ocorrências havidas; 
 
6.6 determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do 
objeto da Licitação. 
 
6.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em 
desacordo com o contrato. 
 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
7.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta da seguinte Dotação Orçamentária, conforme informações obtidas através de 
contato com o Setor de Contabilidade desta Prefeitura: 
 



 

 

01.08.01.10.122.0009.2025.0000.3.3.90.30 Manutenção e encargos com a 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.30 Manutenção e encargos com o 
Hospital Municipal. 
 
8. FISCAL  
 
8.1. Ficarão responsáveis pela fiscalização do contrato o Sr. ROBSON 
CASANOVA designado como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal 
Saúde de Jaciara através da Portaria nº 073/2018 de 01/02/018, bem como a Sra. 
FABIA CRISTINA NOGUEIRA STAUDT BETIM, designada como FISCAL DE 
CONTRATOS do Hospital Municipal de Jaciara através da Portaria Nº 072/2018, 
de 23/02/2018, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das 
aquisições, que de tudo darão ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 
8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 

 Jaciara/MT, 24 de julho de 2018. 
 
 
 
 
 

 FABRICIO CARVALHO DE SOUSA FABIAN 
Secretário Municipal de Saúde 

 


