
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS 

Setor de Compras 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2022 
 
 
 
O Fundo Municipal de Saúde de Vidal Ramos/SC, inscrito no CNPJ nº. 
14.164.340/0001-62, torna público, que fará realizar no Gabinete da Prefeitura Municipal, 
localizada na Avenida Jorge Lacerda, 1180, Centro, licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARES E DESTINO FINAL.  
 
ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 10:30hrs do dia 20 
de janeiro de 2022. 
 
CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES e a SESSÃO DE LANCES: Às 10:30hrs do 
dia 20 de janeiro de 2022, na Av. Jorge Lacerda, nº. 1180 - Centro, no Departamento de 
Compras e Licitações. 
 
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e 
esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Vidal 
Ramos, Avenida Jorge Lacerda nº. 1180, centro, Setor de Compras nos seguintes horários, 
das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 HRS, telefone (47) 3356-2300, e-mail: 
compras@vidalramos.sc.gov.br. 
 
Vidal Ramos (SC), 06 de janeiro de 2022 
. 
 
 
 

NELSON BACK 
Prefeito Municipal 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS 
Setor de Compras 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2022 

 
 
 
ÁREA RESPONSÁVEL: Setor de Compras 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39.78.00.00.00.00.00. (5) 
 
1 – PREÂMBULO 
 

O Fundo Municipal de Saúde de Vidal Ramos, inscrito no CNPJ sob o nº. 14.164.340/0001-

62, doravante denominada ENTIDADE DE LICITAÇÃO, por determinação de seu 

representante, Sr. Nelson Back, Prefeito Municipal, torna público aos interessados, que 

estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar 

documentação e propostas de empresas que pretendam participar do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº. 01/2022 - PREGÃO PRESENCIAL nº. 01/2022, do tipo MENOR 

LANCE POR ITEM, tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei nº. 10.520, de 

17/07/2002, Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, Decreto nº. 3.693 de 20/12/2000, Decreto 

nº. 3.784 de 06/04/01, Lei nº. 6.474, de 06/08/2002, Decreto nº. 0199, de 09/06/2003 e 

legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93 e Lei 

complementar 123/06. 

 

2. DO OBJETO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS 
HOSPITALARES E DESTINO FINAL. 
 
3 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
3.1. No dia, hora e local designado neste Edital, inicialmente, receberá os envelopes 
contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em 
envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, além do nome da empresa, a 
seguinte identificação: 
 
3.1.1. Pregão nº. 01/2022 
          Fundo Municipal de Saúde de Vidal Ramos – SC 
          Envelope nº. 01 – Proposta Comercial 
          Identificação da empresa proponente 
 
3.1.2. Pregão nº. 01/2022 
          Fundo Municipal de Saúde de Vidal Ramos – SC 



          Envelope nº. 02 – Documentação 
          Identificação da empresa proponente 
 
4 – DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro com 
apenas um representante legal que, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório, será o único admitido a intervir nas fases do 
pregão, respondendo por sua representada, devendo ainda, no ato de entrega dos 
envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente. 
                                              
4.2. Por credencial entende-se: 
 
a) Habilitação do representante com poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, mediante 
instrumento público de procuração ou instrumento particular, acompanhado do 
documento, descrito na alínea a seguir, para aferir-se a capacidade do outorgante; 
 
b) Documento comprobatório de capacidade para representar a empresa (CONTRATO 
SOCIAL OU EQUIVALENTE), no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de titular da 
mesma. 
 
c) Declaração de Cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitação; (Modelo Anexo VII) 
 
4.3. O documento que credencia o representante deverá ser entregue separadamente dos 
envelopes "PROPOSTA DE PREÇO" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO". 
 
4.4. A não apresentação do documento de titularidade (CONTRATO SOCIAL OU 
EQUIVALENTE) ou credenciamento ou a incorreção desses impedirá a empresa de 
participar da licitação. 
 
4.5. Na hipótese do representante legal da empresa licitante apresentar procuração 
pública, ainda assim deverá apresentar o CONTRATO SOCIAL OU EQUIVALENTE. 
 
4.6. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os 
representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 
certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrurção 
Normativa DNRC nº 103/2007, e declaração de enquadramento em conformidade com o 
art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em 
nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que este 
apresente alguma restrição, conforme artigo 43 da Lei Complementar 123/2006. 

 
4.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte poderá requerer a suspensão da sessão pelo prazo de 2 (dois) 



dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para regularização 
dos documentos relativos à regularidade fiscal. 
 
5 – DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
5.1. A Proposta Comercial contida no Envelope nº. 01 deverá ser apresentada na forma e 
requisitos indicados nos subitens a seguir: 
 
a) Emitida, por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável pela 
empresa; 
 
b) Conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente o 
mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame; 
 
c) Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, constando o valor unitário e total, em 
moeda corrente nacional, em algarismo e de preferência o valor total por extenso; 
 
c1) em caso de divergência entre os preços em algarismos e por extenso, serão levados 
em consideração os últimos, e entre o preço unitário e total prevalecerá o primeiro; 

 
c2) no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais; 
 
d) Conter prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da 
data – limite para a entrega dos envelopes. 
 
e) Conter a identificação do representante da empresa e a respectiva assinatura; 
 
Parágrafo Único — Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o julgamento por 
parte do Pregoeiro, solicita-se às empresas que apresentem suas propostas conforme o 
modelo constante do Anexo IV – Proposta de Preços, do presente edital. 
 
6 - PARTICIPAÇÃO 
 
Poderão participar desta licitação quaisquer interessados, desde que: 
 
6.1. Para habilitação entreguem os seguintes documentos: 
 
6.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou 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, ou ainda, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. (Dispensado se já apresentado no 
credenciamento) 
 
6.1.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
6.1.3. Regularidade Fiscal: 
 



6.1.3.1. Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede da empresa; 
 
6.1.3.2. Prova de regularidade fiscal perante o INSS e FGTS, do domicílio ou sede da 
empresa; 
 
6.1.3.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
6.1.3.4. Certidão de que não estejam sendo submetidas a processo de falência, 
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação; 
 
Obs: considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, 
a partir de 1º de Abril de 2019, as certidões dos modelos “cível” e “falência e concordata e 
recuperação judicial” deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ. As 
duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente caso contrário não terão validade. 
 
6.1.3.5. Anexo VIII -    Declaração emitida pela empresa vencedora da Licitação atestando 
que não possui em seu quadro societário servidor público, vereadores, vice-prefeito ou 
prefeito do Município de Vidal Ramos, em atendimento ao art. 101 da Lei Orgânica 
Municipal, Deputados Federais e Senadores em atendimento ao art. 54, I, "a", da 
Constituição da República, Deputados Estaduais em atendimento ao art. 43, I, "a", II, "a", 
da Constituição do Estado de Santa Catarina. 
 
6.2 HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 
6.2.1. A documentação relativa a Habilitação Técnica deverá obedecer a seguinte ordem e 
requisitos: 
 
6.2.2. Certificado de Registro de Regularidade da Empresa e de seu (s) Responsável (eis) 
técnico (s) junto à entidade profissional competente Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA e/ou Conselho Regional De Química CRQ, do Estado de Santa 
Catarina, válida na datada apresentação da proposta, juntamente com a comprovação de 
vínculo empregatício do profissional responsável, através de registro profissional ou 
contrato de prestação de serviços. Se o responsável for o proprietário da empresa, a 
comprovação se dará através da apresentação do Contrato Social; 
 
6.2.3. Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome da empresa Licitante e um dos 
seus responsáveis técnicos, pertencentes ao quadro efetivo da empresa na data da 
licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado diverso do licitante, 
acompanhado do respectivo Certificado de Acervo Técnico – CAT, comprovando ter 
executado serviço compatível com o objeto licitado; 
 
6.2.4. Prova de inscrição no Cadastro De Contribuinte Municipal Alvará De Licença, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 
 
6.2.5. Licença Ambiental de Operação expedida por órgão Ambiental competente, para as 
atividades de transporte, tratamento e destinação final dos resíduos (lixo hospitalar) de 
serviço de saúde e classe I Perigoso; 
 
6.2.6.  Apresentação de Alvará Sanitário;  



 
6.2.7. Declaração de que cumprem o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 
Federal em observância à Lei Federal nº. 9.854 de 27.10.1999. 
 
6.3. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, 
ou publicação na imprensa oficial, nos termos da legislação. 
 
6.4. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa 
ser autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela mesma via pelo pregoeiro; 
 
6.5. Atendam às condições deste Pregão e apresentem os documentos nela exigidos; 
 
 
7 – DOS PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO 
 
7.1. Aberta a Sessão, sendo está declarada pelo pregoeiro, os interessados ou seus 
representantes, apresentarão DECLARAÇÃO (Anexo nº. VII) dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme anexo, e entregarão os 
envelopes contendo a indicação do objeto. A partir desse momento não será permitida a 
participação de licitantes retardatários.  

 
7.2. Credenciamento das empresas. 
 
7.4. Recebimento dos envelopes de propostas de preço e de documentação de habilitação. 
 
7.5. Abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, análise da conformidade 
das propostas, cujos preços as possibilitem passar à fase de lances, com os requisitos 
estabelecidos no Edital e posterior rubrica das folhas. 
 
7.6. Divulgação, pelo Pregoeiro e equipe de apoio, dos preços para registro em ata, bem 
como para conhecimento e acompanhamento por todos os presentes. 
 
7.7. Divulgação, pelo Pregoeiro, das propostas classificadas. Propostas de melhor preço e 
as com preços até dez por cento superiores a de menor preço. Não havendo pelo menos 
três propostas nessas condições, serão escolhidas as três melhores propostas, quaisquer 
que sejam os preços oferecidos. 
 
7.1.1. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que 
deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se 
classificará a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e 
superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço; 
 
7.1.2. Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 
 
7.2. No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 



sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação 
do vencedor; 
 
7.2.1. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances; 
 
7.8. Em seguida o Pregoeiro dará início à etapa de lances verbais, convocando os 
licitantes classificados a apresentar lances verbais, os quais deverão ser formulados de 
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, iniciando-se pela última empresa 
classificada. 
 
7.8.1. É vedada a oferta de lances com vista ao empate, bem como superior ao menor 
preço praticado no momento do lance. 
 
7.8.2. Dos lances ofertados não caberá retratação, poderá o Pregoeiro estabelecer 
redução mínima em cada lance, bem como estabelecer tempo máximo para o proponente 
ofertar seu lance. 
 
7.8.3. A apresentação dos lances é facultativa, sendo que a desistência por parte do(s) 
licitante(s), quando da convocação pelo pregoeiro, implicará na manutenção do último 
preço praticado. 
 
7.9. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, de acordo com o menor 
preço apresentado, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto 
ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 
 
7.10. Abertura do envelope e análise da documentação de habilitação da empresa que 
ofertou o menor preço. 
 
7.11. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências de 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e 
procedendo a habilitação do proponente na ordem de classificação.    
 
7.12. O Pregoeiro informa o resultado da análise e comunica que a proposta e a 
documentação da licitante vencedora encontram-se à disposição dos licitantes. 
 
7.13. Ocorrendo empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº. 123/06 será 
assegurada a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, desde que a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
 
7.14. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada 

 
7.15. Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
I – a micro empresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 



 
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão 
convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
 
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte, será realizado sorteio, entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
7.16. A microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada serão 
convocadas para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 minutos. 
 
7.17. O pregoeiro poderá negociar diretamente como o proponente para que seja obtido 
preço melhor. 
 
7.18. Não havendo manifestação oportuna de intenção de recorrer, o Pregoeiro adjudicará 
o objeto. 
 
7.19. Devolução dos envelopes de documentação de habilitação dos licitantes não 
participantes da fase de lances. 
 
7.20. Solicitação de nova planilha atualizada da empresa vencedora se for o caso, a ser 
fornecida no prazo de até 02(dois) dias úteis. 
 
7.21. Leitura da Ata e assinatura pelos licitantes presentes, pregoeiro e equipe. 
 
7.22. Encerramento da sessão. 
 
8 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
8.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a empresa que ofertar o 
Menor Preço por item, desde que atendidas as especificações constantes deste Edital; 
 
8.2. A adjudicação do objeto deste PREGÃO será pelo MENOR PREÇO à licitante cuja 
proposta seja considerada vencedora, após homologação pelo Prefeito (a) Municipal. 
 
 
9 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
9.1. Tendo a licitante manifestada a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, 
terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso; 
 
9.2. As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 
03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do 
término do prazo da recorrente; 
 
9.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos; 
 



9.4. Decairá do direito de recorrer, o licitante que não se manifestar imediatamente e 
motivadamente no momento em que o Pregoeiro declarar o vencedor. 
 
9.5. O (s) recurso (s) será (ão) dirigido (s) à Prefeitura Municipal – e, por intermédio do 
Pregoeiro, será (ão) encaminhado (s) a Comissão de Licitação, para apreciação e decisão, 
no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
 
10 – DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
 
10.1. A Autorização para prestação de serviços será conforme quantidade de toneladas 
enviadas para o aterro dar a destinação final.  
 
10.2. Caso a licitante vencedora recuse-se, injustificadamente, a assinar, no prazo e 
condições estabelecidas a Autorização de Fornecimento, a licitante subsequente na ordem 
de classificação, será notificada para fazê-lo nas condições por ela proposta, ocasião em 
que será realizada nova Sessão Pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo 
de que o pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço 
melhor. 
 
 
11 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E CONTRATUAIS 
 
11.1. O recurso orçamentário correrá por conta de verba própria do orçamento vigente, na 
seguinte dotação orçamentária: 33.90.39.78.00.00.00.00.00. (5) 
 
11.2 Contrato será assinado pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo automaticamente 
renovado por até 04 (quatro) iguais períodos, se não houver nenhuma manifestação 
contrária por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, de qualquer uma das 
partes (conforme artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela 
Lei nº. 8.883, de 08 de junho de 1994.  
 
12 – DO PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇOS 
 
12.1 - Os recursos destinados serão oriundos da prefeitura no Departamento de Estradas a 
Rodagens. E o Pagamento será efetuado em até 30 dias após a liquidação da Nota Fiscal. 
 
12.2. O licitante vencedor deverá, obrigatoriamente, fornecer as Notas Fiscais de Fatura, 
constando à identificação do presente Processo Licitatório (Pregão Presencial Nº. 01/2022 
 
12.3. Encaminhar nota fiscal eletrônica arquivo XML e Danfe para o seguinte e-mail: 
nfe@vidalramos.sc.gov.br 
 
12..4 Será condição indispensável para homologação do presente pregão a cláusula 
seguinte. 
 
12..5 - A efetiva prestação de serviços será certificado pelo servidor designado, mediante 
atesto na nota fiscal, sendo esta condição indispensável a que se processe o pagamento. 
 



12..6 - Havendo qualquer incorreção de documentos a posteriori, o pagamento será 
sustado, até que a empresa adote as providências necessárias à regularização da 
situação. 
 
12.7 Os preços estabelecidos na cláusula anterior serão corrigidos anualmente pelo IGPM, 
ou outro índice que venha a substituí-lo, ou ainda quando constatado o desequilíbrio 
econômico/financeiro do serviço. 
 
 
13 – DAS PENALIDADES 
 
13.1. Na falta de cumprimento por parte da proponente vencedora, sem justa causa, 
poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
 
13.1.1. Multa de 1% (um por cento) por dia, sobre o valor adjudicado, até no máximo de 
20% (vinte por cento), quando a proponente, sem justa causa, deixar de cumprir dentro do 
prazo estabelecido, a obrigação assumida; 
 
13.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total vencido; se a proponente 
vencedora não entregar o objeto desta licitação; 
 
13.2. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, 
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo 
prazo de até dois anos, e será descredenciado nos sistemas de Cadastramento de 
fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações 
legais. 
 
14 – DA RESCISÃO 
 
14.1. A rescisão do presente poderá ser: 
 
14.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 
14.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 
conveniência da Administração; 
 
14.1.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 
e suas alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta 
ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 
 
14.2. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do MUNICÍPIO, a rescisão 
importará em: 
 



14.2.1. Aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o MUNICÍPIO e seus 
órgãos descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
14.2.2. Declaração de Inidoneidade quando a VENCEDORA, sem justa causa, não cumprir 
as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do 
MUNICÍPIO. 
 
A pena de Inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado a defesa 
do infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou 
potencial. 
 
15 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
 
15.1. A empresa vencedora obriga-se a: 
 
15.1.1. Aceitar acréscimos ou supressões que a PREFEITURA solicitar, até o limite 
estabelecido no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 
 
15.1.2. Recolher os Lixos Hospitalares no Local informado da Autorização de Serviço. 
 
16 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
16.1. Fiscalizar o serviço contratado, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente 
vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal; 
 
16.2. Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus 
interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação; 
 
16.3. Recusar o recebimento das mercadorias ou efetuar sua devolução, caso não 
apresentem as características descritas no Anexo IV deste edital. 
 
17 – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
17.1. A licitante vencedora assumirá total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou 
material que seus empregados venham a causar diretamente ao Patrimônio da 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas 
formas, quando do cumprimento da obrigação. A CONTRATANTE ficará alheia à relação 
jurídica que se estabelecer entre a licitante vencedora e os terceiros eventualmente 
prejudicados por tais danos. 
 
18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1. Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 
(quinze) minutos do horário previsto; 
 
18.2. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as 
licitantes farão constar em sua documentação endereço, número de fax e telefone, bem 
como o nome da pessoa indicada para contatos: (Recomenda-se que a Proponente anexe 



à sua proposta a "folha de dados para elaboração do contrato", devidamente preenchida 
conforme o Anexo VI deste edital.) 
 
18.3. Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor), bem como disposições da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos); 
 
18.4. Integram este Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Minuta de Contrato; 
ANEXO II – Termo de Referência; 
ANEXO III – Folha de dados para elaboração de Contrato; 
ANEXO IV – Proposta Comercial; 
ANEXO V – Modelo de Declaração de não empregar Menor; 
ANEXO VI – Modelo de Credenciamento; 
ANEXO VII – Modelo de Declaração para Habilitação; 
ANEXO VIII – Modelo de Declaração. 
 
18.5. Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de 
interpretação do presente Edital deverão ser dirigidas à Prefeitura Municipal de Vidal 
Ramos, no endereço Avenida Jorge Lacerda, 1180 – centro ou pelo telefone (47) 3356-
2300 até 24 (vinte quatro) horas antes da data de abertura da LICITAÇÃO. 
 
18.7. Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta 
implicará aceitação das condições estabelecidas neste edital. 
 
E para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital publicado em resumo no jornal 
de circulação estadual, no diário oficial do estado de Santa Catarina, no quadro de editais 
e no site do município. 
 
Vidal Ramos (SC), 05 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

NELSON BACK 
Prefeito Municipal  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2022 
 

ANEXO I 
 MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/XXXX 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRTESTAÇÃO DE 
SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL 
RAMOS – SC E A EMPRESA........ 
 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIDAL RAMOS - SC, neste ato representado pelo 
seu gestor, a Prefeito Nelson Back, denominada CONTRATANTE e de outro lado, a 
Empresa: XXX neste ato representada por seu Preposto, Sr. XXX, doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de máquinas, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTACAO LEGAL 
 
O presente contrato tem por ato originário, o regular processo licitatório, representado pelo 
Pregão n° XX/XXXX, em conformidade com os critérios estipulados pelo art.54, Inciso 1°, 
da Lei Federal n°. 8666/93, atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94. 
 
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
 
O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de coleta, transporte e destino 
final dos resíduos de serviço de saúde (lixo hospitalar), compreendendo: GRUPO “A” – 
Resíduos com a possível presença de agentes biológico que, por suas características de 
maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. GRUPO B- 
Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco á saúde pública ou 
ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade. GRUPO “C” – Quaisquer materiais resultante de atividades 
humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção 
especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN e para os 
quais a reutilização é imprópria ou não prevista, GRUPO “E” – Materiais perfuro cortantes 
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 , espátula e todo os utensílios de vidro 
quebrados no laboratório ( pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de petri) e outros 
similares, que devem estar acondicionados em recipientes de material rígido, adequado 
para cada tipo de substância química, respeitadas as suas características físico-químicas e 
seu estado físico de acordo com a NBR 9191,  e identificados de acordo com a NBR 7500, 
da ABNT. 
 
Parágrafo Primeiro: Esses resíduos de saúde (lixo hospitalar) deverão ser armazenados 
em local apropriado dentro do estabelecimento gerador, não podendo ser depositado nas 



ruas, e, sob pena de não serem recolhidos estarem armazenado juntamente com o lixo 
doméstico. 
 
Parágrafo Segundo: A CONTRATADA poderá recusar resíduo cujo material não seja 
aquele definido na cláusula supra, tais como inflamáveis, corrosivos, radioativos , tóxicos, 
entre outros. 
 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATANTE assumirá toda e qualquer responsabilidade, seja 
de ordem civil, criminal ou administrativa, perante os diversos órgãos públicos, pela 
entrega de resíduos em desacordo com a cláusula primeira, que venham a prejudicar ou 
danificar os equipamentos e a prestação de serviços da CONTRATADA, colocar em risco a 
integridade física de seus funcionários ou terceiros, ou, que venham a causar danos ao 
meio ambiente. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DISPOSIÇÃO FINAL 
 
Os resíduos compreendendo os Grupos “A” e “E” terão sua disposição final em Valas 
Sépticas em Aterro Sanitário Licenciado para tal finalidade em nome da empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, localizado na cidade de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sob a Licença Ambiental de Operação – LAO n° 
XXXXXX. Os resíduos compreendendo o Grupo “B” e “C” terão ensaios e tratamento 
prévio para cada tipo de substância e a disposição final se dará em 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX em nome da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sob a 
Licença Ambiental de Operação- LAO n° XXXXXXXXXXXXXXX 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA COLETA 
 
A contratada efetuará a coleta dos resíduos descritos na cláusula primeira através de 
veiculo devidamente autorizado pelos órgãos ambientais identificando o mesmo com os 
símbolos e dizeres estipulados em norma. 
 
Parágrafo Primeiro: Serão coletados volumes, entre caixas de papelão amarelas ( 
descarpack) de acordo com as determinações da NBR 13.853 da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e da Norma IPT-NEA-55 e sacos plásticos brancos leitosos 
conforme determinação da NBR 9191 da ABNT. 
 
Parágrafo segundo: A periodicidade da coleta será de 01(uma) coleta mensal. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOS PAGAMENTOS 
 
Pela prestação do serviço, a CONTRATANTE pagará mensalmente a CONTRATADA o 
valor que por kg será cobrado de R$ XXXXX p/kg (XXXXXXXX) relativos aos resíduos de 
serviços de saúde, multiplicado pelo total verificando no mês da coleta. 
 
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos a CONTRATADA serão efetuados mensalmente 
através de boleto bancário, com vencimento no dia 20(vinte) do mês subsequente ao da 
realização dos serviços. Caso o pagamento não seja efetuado até o vencimento, incidirão 
juros de mercado pelo prazo de atraso, e multa de 2% ( dois por cento). 
 



Paragrafo segundo: qualquer das partes poderá pesar diariamente, ás suas expensas, os 
resíduos coletados, sempre na presença de pessoal da outra parte. O valor mensal a ser 
cobrado é o equivalente ao peso total mensal apurado na pesagem multiplicado pelo preço 
unitário estipulado nesta cláusula. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 
 
Os preços serão corrigidos anualmente pelo INPC, ou outro índice que venha a substitui-lo 
ou ainda quando constatado o desequilíbrio econômico/financeiro do serviço. 
 
Parágrafo Primeiro: Caso Haja alteração da legislação ambiental que acarrete alta 
significativa nos custos, haverá reajustamento de preços mediante negociação entre 
partes. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O presente contrato passará a viger a partir de sua assinatura deste termo contratual, com 
duração indeterminada, podendo ser rescindido em qualquer tempo, amigavelmente ou 
individualmente, com aviso protocolado junto á outra parte ou via postal com AR, com 
antecedência mínima de 30(trinta) dias. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  
 
Sem que a ela se limitem, a CONTRATADA obriga-se aos seguintes itens: 

a) Fornecer todos os equipamentos, ferramentas, utensílios, uniformes, Equipamentos 

de Proteção individual, transporte e alimentação para seus funcionários; 

b) Realizar os serviços através de mão-de-obra especializada e qualificada treinando, 

sempre que necessários, seus funcionários para que manejem de forma correta todo 

o material de saúde coletado. 

c) Responder pelos encargos trabalhista, previdenciários, sociais e tributários atinentes 

aos seus funcionários; 

d) Responder pelos resíduos entregues pela CONTRATANTE, após a entrada dos 

mesmo junto ao aterro sanitário, desde que contenham as especificações descritas 

na cláusula primeira deste termo; 

e) Pela preservação do meio ambiente em suas instalações, atendendo todas as 

exigências legais e ambientas para a prestação do serviço; 

f) Responsabilizar-se-á civilmente obrigando-se a promover os consertos necessários 

e a substituição dos materiais quebrados ou desperdiçados, e outros quaisquer 

danos, desde que decorrentes de erro ou omissão a si constatados e imputáveis, até 

o valor máximo de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) para danos 

pessoais e R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) para danos materiais. 

 

CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

Sem que a elas se limitem, a CONTRATANTE obriga-se nos seguintes itens: 

 

a) Comunicar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade, 

quanto ao conteúdo das cargas coletadas, passando a responder civil e 



criminalidade pela deposição de resíduos que não sejam exclusivamente de 

resíduos de saúde; 

b) Pagar o valor faturado pela CONTRATADA no prazo estabelecido neste 

instrumento: 

c) Acondicionar corretamente todos os resíduos, a fim de evitar derramamento do 

produto em via pública; 

d) Armazenar adequadamente os resíduos em local de fácil acesso e de acordo 

com a legislação vigente; 

e) Fiscalizar a retirada dos resíduos, dando aceite em formulário próprio; 

f) Fiscalizar a retirada dos resíduos, verificando o conteúdo e informar a 

CONTRATADA imediatamente qualquer irregularidade com o seu pessoal ou 

com o procedimento. 

 

CLÁUSULA NONA: DA DESVINCULAÇÃO DAS PARTES 
 
O presente instrumento não gera qualquer tipo de vinculo trabalhista, entre as partes, 
arcado a CONTRATADA com o pagamento de todos os encargos, decorrentes deste 
instrumento, que sejam de sua responsabilidade, quer sejam trabalhista previdenciários, 
securitários,, tributários, fiscais ou parafiscais e inclusive e em especial de seus 
empregados/prepostos que trabalharão para a realização do objeto deste contrato, e 
especialmente aqueles denominados como FGTS, INSS, PIS, SEGURO, dentre outros, 
não podendo ensejar a responsabilidade da CONTRATANTE em nenhuma oportunidade 
ou sob qualquer titulo. 
 
Parágrafo único: Qualquer outro imposto, taxa ou contribuição, existente ou que venha a 
existir, onerado ou diminuindo o custo do objeto deste contrato, deverá ser revisto pelas 
partes, ficando responsável pelo recolhimento de tais proventos, ressarcimento ou 
indenização aquele que efetivamente for determinado, pela legislação ou por acordo entre 
as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS INFORMAÇÕES COMUNS 
 
As partes se comprometem a manter a confidencialidade de todos os documentos 
envolvidos nesta prestação de serviços, de forma a proteger informações privilegiadas de 
processos industriais e documentos da CONTRATANTE e CONTRATADAS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RECISÃO 
 
O inadimplemento de qualquer das cláusulas ou condições pactuadas neste termo, ou, a 
declaração de estado de insolvência apurado através da homologação do pedido de 
falência, concordata ou liquidação judicial ou extrajudicial contra um dos contratantes, dá 
direito á parte prejudicada de requerer a rescisão do presente contrato, por justo motivo, 
independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial a parte contrária, não 
possuindo este, direito a qualquer indenização. 
 
Parágrafo Único: O presente contrato poderá ser rescindido também conforme o previsto 
na Cláusula Sexta. 
 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 
 
E por estarem justas e contratadas as partes, firmam o presente contrato em 02 (duas) 
vias de igual teor e para um só efeito na presença de duas testemunhas infra firmadas, 
elegendo o Foro da Comarca de Blumenau (SC), em detrimento de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja, para qualquer ação ou execução decorrente deste contrato. 
 
 
 
 
 
_______________________________                     __________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXX                                                      EMPRESA ................  
Contratante                                                  Contratada 
 
 
Testemunhas:  
1._____________________________   2. _________________________ 
CPF:                                                          CPF: 
 
 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2022 

 
ANEXO II 

TERMO DE REFERENCIA  
 

 

ITEM Q. UND CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 
PREÇO 
UNIT. 

TOTAL 

1 2000 KG 

Prestação de serviços de coleta, 
transporte e destino final dos resíduos de 
serviço de saúde (lixo hospitalar), 
compreendendo: GRUPO “A” – Resíduos 
com a possível presença de agentes 
biológico que, por suas características de 
maior virulência ou concentração, podem 
apresentar risco de infecção. GRUPO B- 
Resíduos contendo substâncias químicas 
que podem apresentar risco á saúde 
pública ou ao meio ambiente, dependendo 
de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade e toxicidade. 
GRUPO “C” – Quaisquer materiais 
resultante de atividades humanas que 
contenham radionuclídeos em 
quantidades superiores aos limites de 
isenção especificados nas normas da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear 
CNEN e para os quais a reutilização é 
imprópria ou não prevista, GRUPO “E” – 
Materiais perfuro cortantes ou 
escarificastes, 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 , espátula e todo os utensílios 
de vidro quebrados no laboratório ( 
pipetas, tubos de coleta sanguínea e 
placas de petri) e outros similares, que 
devem estar acondicionados em 
recipientes de material rígido, adequado 
para cada tipo de substância química, 
respeitadas as suas características físico-
químicas e seu estado físico de acordo 
com a NBR 9191,  e identificados de 
acordo com a NBR 7500, da ABNT. 

24,50 49.000,00 
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ANEXO III 

 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

 

Razão Social: 
____________________________________________________________. 
Endereço: 
______________________________________________________________
__. 
Cidade: ________________Estado: __________ CEP: 
_____________________. 
Telefone: (______) ______________________ Fax: (______) 
_______________________ . 
Nome da pessoa para contatos: 
______________________________________________. 
Telefone: (______) _____________________ E-mail: 
_________________________. 
Nome completo da pessoa da pessoa que assinará o contrato: 
_______________________. 
Cargo que a pessoa ocupa na empresa: 
_________________________________________. 
RG : ___________________________ CPF: 
______________________________. 
 
Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de 
mandato específico para assinatura do contrato. 
 
Data: 
 
_______________________________________________________ 
(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 
 

 

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e 

entregá-lo juntamente com os envelopes da presente licitação. Caso essa 

empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura 

do contrato referente a este procedimento licitatório. A não apresentação 

dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente. 
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ANEXO IV 

PROPOSTA DE PREÇOS 
(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta) 

Nome da Proponente: 
Endereço: 
Telefone/Fax: 
CNPJ/MF: 
Banco: (BANCO DO BRASIL)             Conta Corrente: 
Agência:                                                                                 Cidade: 
* as empresas que não possuem conta nos bancos acima especificados 
deverão atentar-se para a cobrança de TED (Transferência Eletrônica 
Disponível). 
 
Conforme estipulado nos itens do edital e suas especificações, propomos: 

 

 

ITEM Q. UND CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 
PREÇO 
UNIT. 

TOTAL 

1 2000 KG 

Prestação de serviços de coleta, 
transporte e destino final dos resíduos de 
serviço de saúde (lixo hospitalar), 
compreendendo: GRUPO “A” – Resíduos 
com a possível presença de agentes 
biológico que, por suas características de 
maior virulência ou concentração, podem 
apresentar risco de infecção. GRUPO B- 
Resíduos contendo substâncias químicas 
que podem apresentar risco á saúde 
pública ou ao meio ambiente, dependendo 
de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade e toxicidade. 
GRUPO “C” – Quaisquer materiais 
resultante de atividades humanas que 
contenham radionuclídeos em 
quantidades superiores aos limites de 
isenção especificados nas normas da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear 
CNEN e para os quais a reutilização é 
imprópria ou não prevista, GRUPO “E” – 
Materiais perfuro cortantes ou 
escarificastes, 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 , espátula e todo os utensílios 

24,50 49.000,00 



de vidro quebrados no laboratório ( 
pipetas, tubos de coleta sanguínea e 
placas de petri) e outros similares, que 
devem estar acondicionados em 
recipientes de material rígido, adequado 
para cada tipo de substância química, 
respeitadas as suas características físico-
químicas e seu estado físico de acordo 
com a NBR 9191,  e identificados de 
acordo com a NBR 7500, da ABNT. 

 
 

Nos  preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, 
encargos e incidências, diretos ou indiretos, houver incidência, não 
importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação, obrigações patronais como: salário, férias, 13º salário, 
INSS, FGTS trabalhistas e quaisquer outras que forem dívidas relativas aos 
serviços, serão de inteira responsabilidade da empresa vencedora; 
 
Prazo  de validade da presente proposta 60(sessenta) dias  

 
Declaramos que esta  proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, 
não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, 
§ 6º, da Lei nr. 8.666/93 com suas alterações. 
 
Declaramos que esta  empresa está ciente da cláusula 2.1, com relação à 
entrega dos itens. 
Data: 
Assinatura: 
Nome: 
RG:                                                                      CPF: 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Declaro que a empresa _________________ inscrita no CNPJ nº 

_______________, por intermédio de seu representante legal Sr. 

(a)_________________ portador (a) da Carteira de Identidade nº 

______________ CPF nº _________________. 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, 

acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 

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

emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

 

Ressalva: A empresa emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na 

condição de aprendiz. 

 

 

_______________________, _______ de ____________________ de 2022. 

 

________________________________ 

Representante Legal 

 

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

 

 

 

 

 



 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2022 

 

ANEXO VI 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

A empresa ________________________, com sede na 

___________________________, C.N.P.J. sob nº __________________, 

representada pelo Sr. _______________________, CREDENCIA o Sr. 

_______________________, ______________________(CARGO), portador 

do R.G. _____________________ e C.P.F. nr. 

________________________, para representá-la perante a Prefeitura 

Municipal de Vidal Ramos em licitação na modalidade Pregão Presencial n° 

01/2022, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos 

inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as 

fases licitatórias. 

 

 

 

NOME: 

R.G.: 

CARGO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2022 

 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

(pode ser preenchida para entrega) 

 

A empresa _________________________, com sede a 

____________________________, CNPJ sob nº __________________, por 

seu representante Sr. _______________________, RG nr. 

_________________________ e C.P.F. nr. 

_______________________________, declara que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação. 

 

___________________, ______ de _______________ de 2022. 

 

 

________________________________________ 

Empresa: 

Representante legal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2022 
 

ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO  
 

 

A empresa _________________________, com sede a 

____________________________, CNPJ sob nº __________________, por seu 

representante Sr. _______________________, RG nr. _________________________ e 

C.P.F. nr. _______________________________, declara para os devidos fins que não 

possui em seu quadro societário servidor público, vereadores, vice-prefeito ou prefeito do 

Município de Vidal Ramos, em atendimento ao art. 101 da Lei Orgânica Municipal, 

Deputados Federais e Senadores em atendimento ao art. 54, I, "a", da Constituição da 

República, Deputados Estaduais em atendimento ao art. 43, I, "a", II, "a", da Constituição 

do Estado de Santa Catarina. 

 

 

________________________, ______ de _______________ de 2022. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Empresa: 

Representante legal: 

 
 

 


