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(PAPEL TTMBRADO DA PROPONENTE)

DE CARTA-PROPOSTAANEXO II- MODELO DE AP

Local e data

A Prefeitura tVlunicipal de Antonina do Norte-CE
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS N"

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N" / , cujo
objeto e a CoNTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECTALTZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,
TRANSPORTE, INC|NERAçÃO E DESTTNAçÃO FrNAL DO LIXO HOSPTTALAR DO MUNIG|PTO DE ANTONINA
DO NORTE/CE, conforme especificações em anexos do edital, pelo preço global de R$ 

-ITEM ATRAÇÓES MUICAIS UND QNTD
VALOR
MÉDIO

UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

Serviço de coleta, transporte e incineração dos resíduos do
GRUPO A constituído de materiais que contém
concentração de presença biológica, tais como: sangue,
hemoderivados, excreções, secreções, líquidos orgânicos
entre outros;
GRUPO B - constltuído de materiais quÍmicos, resíduos e
produtos farmacêuticos, medicamentos vencidos ou
contaminados entre outros;
GRUPO E - materiais que contém resíduos 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; espátulas; e
todo utensÍlios de vidro quebrados no laboratório (pipetas,
tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros
similares.

COLETAS 52

-\ R$

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo
determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) S(a) portador(a) da
carteira de ldentidade n" e CPF n' como representante legal desta empresa

lnformamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenfa/ días corridos, a contar da data da
abertura da licitação.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estâo inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que
possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e
que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 5
(cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEA
07.594.500/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAT DE ANTONINA DO NORTE-CE

ANEXO III- MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO NO QUE ENTRE SI
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO
NORTE-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE

COMA ,PARAOFIM
QUE A SEGUIR SE DEGLARA:

O Município de Antonina do Norte-CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua
inscrita no CNPJ/MF sob o no

através da Secretaria de neste ato representado pelo respectivo
Secretário(a) S(a). infra firmado, doravante denominado de CONTRATANTE e, do

com endereço à em
inscrito no CNPJ sob o no representada por

portador(a) do CPF no ao fim assinado(a), doravante denominada de
CONTRATADA, de acordo com o Edital de Tomada de Preços no 2021.02.11.01, em conÍormidade com o
que preceitua a Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às
suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1"'1- Fundamenta-se este contrato na Tomada de Preços no 2021.02.11.01, na Lei no 8.666/93 e suas
alteraçôes posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- O presente contrato tem por objeto a Gontratação de empresa especializada na prestação de
serviços de coleta, transpoÉe, incineração e destinação final do Iixo hospitalar do Município de
Antonina do NoÉe/GE, conforme especificaçóes em anexos do edital, conforme especificações na
proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante deste processo.

cLÁusuLA TERCETRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO
3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor global de

3.2- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura, e vigorara por 1Z(doze) meses,
podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIçOES DE PAGAMENTO
4.1- Os pagamentos serão realizados mediante apresentação da nota fiscal do objeto contratual
efetivamente executado e fatura correspondente. As faturas deverão ser aprovadas, obrigatoriamente,
pela Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, que atestará a execução do objeto licitado.
4.2- A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período, de acordo com o quantitativo
efetivamente realizado, cujo valor será apurado através de coleta;
4.3- Caso a coleta seja aprovada pela Secretaria de o pagamento será efetuado até o 30o
(trigesimo) dia apos o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte-CE.

CLÁUSULA QUINTA. DO REAJUSTAMENTO DE PREçO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
5.1-Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais poderão ser
reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, com base no índice IGP-lVl da
Fundação Getúlio Vargas ou outro equivalente que venha a substituí-lo, caso este seja extinto
5.2-O Regime de execução será indireto em empreitada por preço unitário.

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 - BA]RRO CENTRO _ ANTONINA DO NORTE - CEARA - CNPJ
07.594.500/0001-48.
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CLÁUSULA SEXTA. DA FONTE DE RECURSOS
6.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária no

elemento de despesa [o 

-, 

oriundos

@'Secretariade
cLÁusuLA SÉTIMA - DAS ALTERAÇOES CONTRATUAIS
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou

supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1s, art. 65, da Lei ns 8.666/93 e suas alteraçÕes

posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA
8.1- O contrato terá um prazo de vigência a partir da data da assinatura vigorara por 12 (doze) meses

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
g.1-A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condiçÕes necessárias ao pleno

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei ns 8.666/93 e
suas alteraçÕes posteriores;
9.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
g.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual,

diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
g.4- Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas
pelo Setor Competente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA
B.í. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alteraçÕes, deterioraçÕes, imperfeiçÕes ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do

instrumento convocatório, ainda que constatados apos o recebimento e/ou pagamento.
8.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e
expressa autorização da Secretaria da Saúde.
8.3. Executar as obrigações assumidas com observància a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.
8.4. Serão responsabilidades da CONTRATADA, o veículo. Abastecimento e manutenção do mesmo.
8.5. Os resíduos devem ser coletados por veículo e não deverá ser misturado aos resíduos comuns,
sendo estes a cargo da CONTRATANTE.
8.6" Os resíduos serão colocados em bombonas, com capacidade de 200 litros, de plástico fornecido pela
CONTRATADA,
8.7. A retirada das bombonas será feita na presença de um funcionário, indicado pela Secretaria da
Saúde.
B.B. Responsabilizar-se pelas medidas de segurança e proteção que se tornem necessárias.
8.9. Responsabilizar-se pelo pagamento de despesas porventura oriundo de decisão judicial, eximindo-se
a Secretaria de Saúde de qualquer relação empregatícia com os envolvidos na prestação dos serviços.

cLÁusuLA DÉcrMA PRTMETRA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
11.1 O licitante que ensejar o retardamento da execugão do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do Gontrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominaçÕes legais.

11.2 A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou

BATISTA ARRAIS, NO 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE _ CEARUA J
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do contrato, erro de execuÇâo, execuÇâo imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratualou não
veracidade das informaÇões prestadas, garantida a prévia defesa:

| - advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.o 8.666/93, poderá ser aplicada nos
seguintes casos:

a). Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitaÇão;

b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sançáo mais grave.

ll - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de
acordo com instruções fornecidas pela Contratante);

a. de 1o/, (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na prestaçâo dos
serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10o/o do mesmo valor;

b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na
reincidência;

c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer
serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correçáo não se efetivar nos 5 (cinco) dias que se
seguirem à data da comunicação formalda rejeição;

lll - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de
ANTONINA DO NORTE - CE, por prazo náo superior a 5 (cinco) anos;

lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuÍzos resultantes
e depois de decorrido o pruzo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

'11.3 No processo de aplicaçáo de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla deÍesa,
garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sançÕes previstas nos incisos l, ll e lll do item 11.2
supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso lV do mesmo item.

11.4 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a
contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou
insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como
Dívida Ativa do Ít/unicípio e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos
correspondentes.

í1.5 As sanções previstas nos incisos lll e lV do item 11.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas
que, em razão do contrato objeto desta licitação:
| - praticarem atos ilÍcitos, visando frustrar os objetivos da licitaçáo;
ll - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos
ilícitos praticados;
lll - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.

1'1.6 As sanções previstas nos incisos l, lll e lV do item 11.2 supra poderão ser aplicadas juntame

BATISTA ARRAIS, N" 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - C
07.594.500/000148.
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com a do inciso ll do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco)dias úteis.
11.7 A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em fírmar o Contrato dentro do prazo de 2
(dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5,00% (cinco
por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar
descumprimento total da obrigação assumida.
1í.8 As sanções previstas no item 11.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital,
e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESCISÕES GoNTRATUAIS
12.1 - A rescisão contratual poderá ser:
12.2- Delerminada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
Xll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93;
í2.3- 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;
12.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos Xll e XVll do art. 78 da Lei no 8.666i93, sem que haja culpa
do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver
sofrido;
12.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarrela as consequências previstas no art.
80, incisos I a lV, ambos da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
í3.í- Declaramas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do
acordo entre elas celebrado;
í3.2- Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
13.3 - Fica nomeado(a) Fiscaldeste Contrato o(a)Sr.(a):

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Do FoRo
14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Antonina do Norte-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para que
possa produzir os efeitos legais.

Antonina do Norte-CE, _ de de 2021

Secretario(a) de

CONTRATANTE

Representante
Empresa

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01
Nome:
CPF/MF

02
Nome:
CPFIMF:

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARA - CNPJ:
07.594.500/000148.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatório da Tomada de Preços N.o 2021 .02.11.01, junto ao MunicÍpio de Antonina do

Norte, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei no 9.854, de2711011999, publicada
no DOU de 2811011999, e ao inciso XXXlll, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16

(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatorio, junto ao Município de Antonina do Norte, Estado do Ceará, que concorda
integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente

certame licitatorio, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores,
nos termos do art. 32, §2o, da Lei n.o 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a
presente, sob as penas da Lei.

_de de2021

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa.

-)

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N" 08 - BAIRRO CENTRO _ ANTONINA DO NORTE - CEA
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICRO EMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

(Nome/Razão Social), inscrita no CNPJ no por intermédio de seu representante
legal, o(a) S(a portado(a) da Carteira de ldentidade
no e CPF no DECLARA, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislaçáo
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3o da Lei Complementar no
123t06.

-CE de _de 2021

(Representante Legal)

RUA JOÃO BATISTA ARRA]S, N" 08 - BA]RRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE _ CEARA - CNPJ
07.594.500/000148.
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