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Pregão Eletrônico 
n° 112/2022 

Objeto: "Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus 
subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E, 
conforme classificação da RDC n.° 306/2004 - Anvisa e 
resolução Conama n° 358/2005". 

Órgão requisitante: Contratos. 

Data da abertura: 04/08/2022 As 08:40 h. 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR 

Protocolo Processo Administrativo n.° 168/2022 

Modalidade Pregão Eletrônico 

Objeto Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 
resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, 
A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E, conforme classificação da RDC 
n.° 306/2004 —Anvisa e resolução Conama n° 358/2005. 

Justificativa Atender 5 resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional do 
Meio Ambiente — RDC n.° 306, de 07 de dezembro de 2004 e 
Resoluções n.° 237, de 19 de Dezembro de 1997 e 358 de 29 de abril 
de 2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços 
de saúde, e para a contratação dos serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final do lixo hospitalar. 

Valor R$ 1.952.760,00 
Prazo de contratação 12 meses 

Declaração de Disponibilidade de Recursos Financeiros 

Declaro que existe previsão financeira para pagamento da despesa da contratação no 
valor de R$ 1.952.760,00 (um milhão novecentos e cinquenta e dois mil setecentos e 
sessenta reais), conforme contrato de gestão, celebrado com o município de Curitiba, nos 
termos do disposto no artigo 50, inciso I, da lei municipal n° 13.663/2010, para atender as 
metas definidas. 

Em 04/07/2022 

enilso Blank  
ssessor Financeiro 

Nomeação de gestor e suplente 

Autorizo de acordo com a legislação vigente e, para assunção das obrigações constantes 
no artigo 17 do decreto municipal n.° 610/2019 e correlatos, ficam designados os servido-
res  Leila  Cristina Borges de Macedo Ribas  (mat.  4743) e  Adrian  de Oliveira Lima (matricu- 
la funcional .v  3680) como gestor e suplente, respectivaTente, com a c'ência dos envol- 
vidos. 
Em: 04/07/20 

 

Sezifredo Paulo Alves Paz 
Diretor-Geral 

Cientes 
Titular . g r

et
.-7,7de . Ribas Suplente: Adria e Oliveira Lima 
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Declaração De Autorizador De Despesa 

Eu, Sezifredo Paulo Alves Paz, no uso de minhas atribuições legais e em 

cumprimento às determinações da lei complementar 101, de 04 de maio de 2000, declaro, 

na qualidade de Diretor-Geral, com fundamento no inciso Ill do artigo 13 do estatuto da 

Feas, que existe previsão de receita para fazer frente as despesas para o Processo 

Administrativo n.° 168/2022 — Feas, conforme contrato de gestão, celebrado com o 

município de Curitiba, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso I, da lei municipal n° 

13.663/2010, para atender as metas definidas. 

Curitiba, 04 de julho de 2022. 

Sez.  do Paul AlvW 

Diretor-Geral Feas 
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Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley,  , 161 

Capão Raso - Curitiba/PR 
81.312-170 

41 3316-5926 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Curitiba, 01 de julho de 2022. 

JUSTIFICATIVA  

Ref.:  Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento 

e disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, 

A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E, conforme classificação da RDC n.° 306/2004 — Anvisa 

e resolução Conama n° 358/2005, nas unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção 

Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) meses. 

A presente contratação de empresa especializada no serviço 

de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, 

conforme descritivo apresentado nos autos processuais, visa atender à resolução da 

Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Meio Ambiente — RDC n.° 306, de 07 de 

dezembro de 2004 e Resoluções n.° 237, de 19 de Dezembro de 1997 e 358 de 29 de abril 

de 2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que dispõe sobre o Regulamento Técnico 

para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, e para a contratação dos serviços 

de coleta, transporte, tratamento e destinação final do lixo hospitalar. 

Barreto Fonseca 

dministrativa Feas 

Feaes - Fundação Estatal de Atenção Especializada em  Saute  de Curitiba  
E-mail:  izanata@feaes.curitiba.pr.gov.br  Fone: (41) 3316-5968 

Rua: Lothario  Boutin,  n°90 - CEP: 81110-522 
Curitiba - PR 



Feas 
Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley , 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
81.312-170 

41 3316-5926 
feaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e 

seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E, conforme classificação da RDC n.° 

306/2004 — Anvisa e resolução Conama n° 358/2005, nas unidades geridas pela Fundação 

Estatal de Atenção A Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) meses. 

2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços objetos do presente feito serão prestados nos seguintes endereços: 

a. Hospital do Idoso Zilda Arns: Situado na Rua Lothário  Boutin,  n.° 90, Bairro Pi-

nheirinho, Curitiba, Paraná. 

b. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: Situado na Rua Jussara, n.° 2234, 

Bairro Sitio Cercado, Curitiba, ParanaUnidade de Pronto Atendimento Tatuquara: 

Situada na Rua Jornalista  Emilio  Zolá Florenzano, n.° 835, Bairro Tatuquara, Curitiba, 

Paraná. 

c. Unidade de Pronto Atendimento CIC, localizada na Rua Senador Accioly Filho, 

3370, Cidade Industrial de Curitiba, Paraná. 

d. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão, localizada a Rua  Pro?  Maria de 

Assumpção, 2590, Boqueirão, Curitiba, Paraná; 

e. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha, localizada na Rua Carlos 

Klemtz, 1883— Fazendinha, Curitiba, Paraná. 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Especificação técnica dos serviços: A empresa CONTRATADA deverá prestar serviços 

de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS), do Grupo A — e seus subgrupos Al, A2, A3, A4 e A5 - potencialmente infectantes; 

Grupos B — químicos e Grupo E — perfuro cortantes/ANVISA RDC n.° 306 de 07 de 

dezembro de 2004 e Resolução CONAMA 358 de 29 de abril de 2005, contemplando o 

Hospital do Idoso Zilda Arns — HIZA e também para as Unidades de Pronto Atendimento 

aqui especificadas, com disponibilização de recipientes e seus respectivos lacres para 
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acondicionamento dos resíduos lnfectantes, Químicos e Perfuro cortantes no abrigo externo 

dos referidos estabelecimentos e posterior recolhimento para tratamento e destino final; 

disponibilização em regime de comodato dos equipamentos a seguis: 

II. Hospital do Idoso Zilda Arns: 

a. 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e 

impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pesa-

gem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções necessárias 

bem como as devidas aferições pelo lnmetro, respeitando a frequência estabelecida 

pelo órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos necessários, 

tais como, etiquetas, ribons e outros; 

b. 04 (quatro) unidades de contentores estacionários de 1000 litros para permanên-

cia no Abrigo Externo do Hospital para acondicionamento de resíduos orgânicos; 

c. 04 (quatro) contentores estacionários de 1000 litros para acondicionamento dos 

resíduos infectantes; 

d. 02 (duas) lixeiras móveis com rodas de 240 litros para acondicionamento dos re-

síduos químicos; 

e. 02 (duas) bombonas de 200 litros para acondicionamento dos resíduos quími-

cos; 

f. 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipi- 

ente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

Ill. Centro Médico Comunitário Bairro Novo 

a. 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e 

impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pesa-

gem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções necessárias 

bem como as devidas aferições pelo lnmetro, respeitando a frequência estabelecida 

pelo órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos necessários, 

tais como, etiquetas, ribons e outros; 

b. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo Exter-

no da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

c. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos infectantes; 

d. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos recicláveis; 

e. 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos quími-

cos; 

f. 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 
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g. 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipi-

ente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

IV. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara 

h. 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e 

impressora para emissào de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pesa-

gem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções necessárias 

bem como as devidas aferições pelo lnnnetro, respeitando a frequência estabelecida 

pelo órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos necessários, 

tais como, etiquetas, ribons e outros; 

i. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo Exter-

no da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

j. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos infectantes; 

k. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos recicláveis; 

I. 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos quími-

cos; 

m. 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

n. 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipi-

ente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

V. Unidade de Pronto Atendimento CIC 

a. 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e 

impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pe-

sagem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções neces-

sárias bem como as devidas aferições pelo Inmetro, respeitando a frequência esta-

belecida pelo órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos 

necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 

b. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo Exter-

no da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

c. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos infectantes; 

d. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos recicláveis; 

e. 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos quími-

cos; 

f. 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 
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01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipi-

ente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

VI. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão 

a. 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e 

impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pe-

sagem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções neces-

sárias bem como as devidas aferições pelo lnmetro, respeitando a frequência esta-

belecida pelo órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos 

necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 

b. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo Exter-

no da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

c. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos infectantes; 

d. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos recicláveis; 

e. 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos quími-

cos; 

f. 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipi- 

ente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

VII. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha 

a. 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e 

impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pe-

sagem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções neces-

sárias bem como as devidas aferiçães pelo Inmetro, respeitando a frequência esta-

belecida pelo órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos 

necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 

b. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo Exter-

no da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

c. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos infectantes; 

d. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos recicláveis; 

e. 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos quími-

cos; 

f. 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 
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g. 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipi-

ente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

VIII. Realização de treinamento anual para os técnicos das equipes das unidades da Feas, 

sem ônus adicional, quanto ao acondicionamento dos RSS para coleta externa, transporte, 

tratamento e destinagão final. 

IX.. Para efeitos de especificação da presente contratação, considera- se: 

a) Coleta e transporte externo: Consiste na remoção dos RSS do abrigo de resí-

duos (armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, utili-

zando-se técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e 

a integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de 

acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana. 

A coleta e o transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser 

realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT. 

b) Tratamento: Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifi-

que as características dos riscos inerentes aos resíduos, visando à minimização do ris-

co à saúde pública, a preservação da qualidade do meio ambiente, a segurança e a 

saúde do trabalhador. Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde 

devem ser objeto de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução Conarna 

N.° 237/1997 e são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância 

sanitária e de meio ambiente. 

c) Disposição final: Consiste na disposição de resíduos no solo, previamente pre-

parado para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e 

com licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA n.° 237/97. 

X. Realizar coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos de Serviços de 

Saúde (RSS), do Grupo A — e seus subgrupos Al, A2, A3, A4 e A5 - potencialmente 

infectantes; Grupos B — químicos e Grupo E — perfuro cortantes/ANVISA RDC n.° 306 de 07 

de dezembro de 2004 e Resolução CONAMA 358 de 29 de abril de 2005, ou outras que 

vierem a substituí-las e demais legislações pertinentes e vigentes, para as unidades da 

Feas, com disponibilização de recipientes (cont6ineres/contentores) e seus respectivos 

lacres para acondicionamento dos resíduos Infectantes, Químicos e Perfuro cortantes no 

abrigo externo do referido estabelecimento e posterior recolhimento para tratamento e 

destino final; fornecer todos itens listados neste Termo de Referência e seus anexos. Tanto 

as balanças, que serão utilizadas no auto monitoramento da geração de resíduos das 

unidades da Feas, bem como os contentores solicitados, deverão permanecer nos locais 

especificados, enquanto vigorar o contrato e realização de treinamento anual para os 

técnicos das equipes da Feas, sem ônus para a Contratante, quanto ao acondicionamento 
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dos RSS para coleta externa, transporte, tratamento e destinação final, bem como quanto ao 

processo todo do serviço contratado. 

XI. Dar tratamento e destinação final, para os resíduos como pilhas, baterias, lâmpadas 

fluorescentes, além de todos os outros considerados como resíduos químicos, grupo B 

conforme previsto na RDC Anvisa n.° 306 de 07 de dezembro de 2004. 

XII. Apresentar, a critério do CONTRATANTE, copia (autenticada) vigente, do Laudo de 

Controle de Emissão de Gases, conforme Resolução SEMA- PR n° 054/06 ou conforme ou-

tra legislação ambiental no caso da empresa licitante ser oriunda de outro estado. Para am-

bos os casos, a empresa licitante deverá cumprir as determinações constantes na Licença 

Ambiental. 

XIII. Fornecer para a coleta externa de resíduos do grupo A, B e E, cont6ineres estanques, 

rígidos, íntegros, resistentes à ruptura, à punctura e a vazamentos, atendendo a todas as 

exigências da NBR 12235 da ABNT. Os contentores deverão ser trocados a cada coleta, 

sendo substituídos por igual quantidade, limpos e desinfetados, cabendo à empresa CON-

TRATADA, ainda, a fim de que os serviços não sofram solução de continuidade, manter 

equipamentos de reserva, para substituir temporariamente os que se encontrarem em ma-

nutenção. 

XIV. Manusear contentores/cont6ineres e demais recipientes com o máximo cuidado, para 

não danificá-los evitando o rompimento dos sacos de lixo, recipientes para resíduos perfuro 

cortantes e resíduos químicos. 

XV. Manter, após a coleta, os RSS das unidades da Feas segregados e acondicionados de 

acordo com os grupos de resíduos. 

XVI. Substituir imediatamente, após a coleta, os contentores/contêineres, por outro(s) 

vazio(s), limpos e desinfetados(s). 

XVII. Pesar os resíduos coletados de acordo com a frequência de coleta descrita no 

Apêndice I do Anexo I, parte integrante desse documento, emitindo mensalmente,  

Contratante a nota fiscal de acordo com as pesagens realizadas, assim como dar baixa nos 

Manifestos de Transporte de RQSICIUOS R.), de forma que os certificados de destinação 

final dos residuos, 'assinados pelo-  responsável da unidade de destinação „ finalsejam 

dfspOnibilizâdOs no portal d&SINIR. 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. Realizar os serviços, objeto deste instrumento, atendendo ás resoluções do CONAMA n.° 

358 de 29 de abril de 2005 e RDC ANVISA n.° 306 de 07 de dezembro de 2004, Normas 

Técnicas da ABNT — NBR 12.809/1993 — Manuseio de Resíduos de Serviços de Saúde, 

NBR 12.810/1993 — Coleta de Resíduos de Saúde, NBR 7.500/2000 — Símbolos de Ris Te 
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Manuseio Para o Transporte e Armazenamento de Materiais, Portaria n.° 24 do Ministério do 

Trabalho — MTE de 29 de dezembro de 1994, Portaria n.° 08 do MTE de 08 de maio de 

1996, Norma Regulamentadora n.° 7 do MTE, Resolução CONAMA n.° 316 de 29 de 

outubro de 2002, Resolução n.° 054/06 — Secretaria Estadual do Meio Ambiente — SEMA, e 

demais legislações e normas pertinentes, bem como aquelas que vierem a complementá-las 

ou substitui-las. 

II. Respeitar a legislação do código de postura, normas técnicas, padrões e restrições perti-

nentes.  
III.  Responder e arcar no que lhe compete, pelo atendimento de todas as exigências dos ór-

gãos públicos federais, estaduais ou municipais, inclusive os de controle ambiental, deriva-

das da prestação dos serviços. 

IV. Estar ciente de que no decorrer da execução do contrato, deverá manter todas as licen-

ças ambientais e sanitárias, atualizadas, bem como atender as demais legislações e normas 

pertinentes e que a critério do gestor deste contrato poderá ser solicitado a sua apresenta-

ção a qualquer tempo. 

V. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

VI. Manter os veículos identificados e os funcionários devidamente uniformizados e portado-

res de crachá de identificação com foto, uma vez que somente será permitida a entrada nas 

unidades, cumpridos estes requisitos. 

VII. Manter na operação de tratamento dos resíduos de serviços de saúde, os padrões de 

emissão atmosférica com limites definidos no âmbito da Resolução CONAMA n.° 316 de 29 

de outubro de 2002 e Resolução SEMA-PR n.° 054/06, ou outras que vierem a 

complementá-las ou substituí-las. 

VIII. A empresa CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços relativos ao 

objeto dessa licitação com o expresso consentimento da Feas, dado por escrito. 

a. A empresa a ser subcontratada deverá estar devidamente licenciada pelo ór-

gão ambiental competente bem como, possuir a mesma qualificação técnica exigida 

para empresa licitante na execução dos serviços, objeto desse edital. 

b. A anuência da CONTRATANTE está condicionada ao cumprimento do item 

2.11.1; 

IX. A empresa CONTRATADA deverá apresentar cópia do contrato assinado entre ela e a 

subcontratada. 

X. Permitir aos empregados da Feas, livre acesso a todas as suas dependências, 

possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas às máquinas, 

veículos, equipamentos, ao pessoal e ao material, fornecendo todos os dados e elementos 

referentes aos serviços, quando for solicitado. 
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XI. Realizar os serviços tratando os munícipes e funcionários da Feas, com urbanidade. 

XII. Utilizar algum sistema de comunicação (rádio, celular, tele-mensagem ou similar) que 

possibilite o contato imediato com seus encarregados,  sub  encarregados e fiscais responsá-

veis de cada atividade com o objetivo de agilizar e garantir a qualidade dos serviços. 

XIII. Recolher regularmente os resíduos de serviços de saúde, cujo endereço, quantitativos 

estimados e freqüência de coleta especificada por grupo de resíduos A, B e E, encontram-se 

relacionados no Apêndice I, parte integrante deste documento. 

XIV. Dar ciência prévia do plano de coleta para apreciação da Feas dentro do prazo de até 

07 (sete) dias, após a assinatura do contrato. 0 referido plano deverá ser apresentado por 

meio de impresso contendo: nome do estabelecimento, endereço, bairro, Grupos de 

resíduos, freqüência de coleta, dias da semana e horários de coleta, número de contentores 

disponibilizados por grupo de resíduos e roteiro do veiculo coletor. 

XV. Adotar itinerários de transporte com utilização de percursos preferencialmente por vias 

de menor trânsito. 

XVI. Colocar à disposição da Feas uma equipe de trabalho, quando esta solicitar, quer seja 

dia de semana, sábado, domingo ou feriado, em função de situações emergenciais, relacio-

nadas ao objeto do contrato, que eventualmente possam acontecer. 

XVII. Aumentar ou reduzir o número de equipamentos, veículos, máquinas e pessoal, con-

forme a necessidade, dentro dos limites legais. 

XVIII. Disponibilizar na data do inicio da execução do contrato no endereço relacionado no 

Apêndice I do Anexo I, parte integrante deste documento, contdineres e seus respectivos 

lacres para os grupos A, EeBe seu respectivo armazenamento, tendo em vista a coleta 

externa, sendo que esses recipientes deverão ser identificados de acordo com o grupo de 

resíduos a que se destina, bem como identificados com numeração ou sigla, relacionando-

os à Feas, possibilitando a sua rastreabilidade. 

XIX. Disponibilizar, desde a data do inicio da execução do presente termo, todos os 

equipamentos relacionados neste Termo, até o período da vigência do contrato, 

devidamente identificados de acordo com o grupo de resíduos a que se destina, garantidas 

as substituições necessárias para eventuais manutenções, sendo que a coleta desses 

resíduos não fará parte desse serviço a ser contratado. 

XX. Entregar no momento de cada coleta (conforme listagem do Apêndice I), o comprovante 

da coleta realizada, constando a data, nome, assinatura do funcionário e identificação da 

unidade -, o quantitativo de contentores/ contdineres coletados e seus respectivos volumes, 

bem como realizar a pesagem destes na balança localizada no setor, antes do embarque no 

caminhão, descontando os valores de tara relativos aos contentores vazios, contendo o 

nome e assinatura do funcionário responsável. 
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XXI. Em caso de discrepâncias nos valores e quantidades apresentados, serão 

considerados os valores auferidos pelos funcionários da Contratante; 

XXII. Utilizar caminhão baú e quando for o caso, veículos utilitários tipo furgão para a 

realização da coleta externa dos resíduos, conforme o Apêndice I, parte integrante desse 

documento. 

XXIII. Realizar a coleta externa com veiculo exclusivo para os resíduos infectantes - Grupo 

NE e outro exclusivo para os resíduos químicos - Grupo B. 

XXIV. Atender as exigências legais assim como as normas NBR 12.810 e NBR 14.562 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como as resoluções n.° 420/2004 e 

701/2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para transporte de 

resíduos perigosos, ou outras que vierem a complementá-las ou substituí-las. 

XXV. Deverão ser respeitados os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão 

de poluentes. 

XXVI. Comunicar imediatamente à Contratante, quanto às irregularidades encontradas, 

relativas ao acondicionamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) das unidades, 

detectadas, no momento do tratamento dos resíduos, com o respectivo registro fotográfico e 

nome dos locais descritos no Apêndice I, parte integrante deste edital, que não estiverem 

atendendo ás exigências para o acondicionamento dos resíduos de saúde. 

XXVII. Comunicar imediatamente A Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom 

andamento dos serviços objeto deste processo licitatório, bem como, ensejar, por todos os 

meios ao seu alcance, o amplo exercício de fiscalização dos serviços pela Feas. 

XXVIII. Comunicar imediatamente A Contratante, no caso de encontrar RSS acondicionados 

em não conformidade com o seu respectivo grupo, sendo que esses não deverão ser 

coletados. Deverá informar a data, o nome e o endereço da unidade e a respectiva 

irregularidade. 

XXIX. Comunicar imediatamente A Contratante, a presença de resíduos cujo depósito não 

seja autorizado pelas autoridades competentes, ou que prejudiquem ou danifiquem seus 

equipamentos e coloquem em risco a integridade física de seus funcionários, tais como ex-

plosivos, corrosivos ou similares que ficará então, a Feas responsável pelo destino desse 

material, desde que fique comprovado que este resíduo foi, de fato, proveniente desse esta-

belecimento de saúde. 

XXX. Dispor de balança eletrônica na Central de tratamento para pesagem dos resíduos. A 

aferição desses equipamentos deverá ser feita por órgão oficial (Inmetro) ou empresa por 

ele credenciada, com a freqüência determinada pelo referido órgão, mantendo a 

documentação que comprove a aferição deste equipamento 6 disposição da Contratante. 

/ 

a. A Feas realizará controle paralelo de pesagem dos resíduos de serviços de saúde 4  

para efeito de comparação no fechamento do mês de referência. 
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)0(X. Disponibilizar, na data do inicio da execução do contrato, os veículos automotores, 

máquinas e equipamentos que serão utilizados na realização do serviço. 

XXXII. Os veículos automotores, máquinas e equipamentos deverão estar em perfeitas 

condições de operação, abrangendo: 

a) Perfeito funcionamento do velocímetro, odômetro e tac6grafo; 

b) Perfeito estado de conservação e pintura; 

C) Lavagem diária dos veículos com jato d'água, preferencialmente quente e sob pres- 

são, e desinfecção simultânea também diária; 

d) Lavagem diária dos contentores/containeres com jato d'água, sob pressão, e desin-

fecção simultânea diária; 

e) Limpeza diária dos equipamentos. 

f) Todos os produtos utilizados na limpeza e desinfecção deverão ser devidamente li-

cenciados pelo Ministério da Saúde (MS). 

XXXIII. Dispor de local licenciado para lavagem diária dos caminhões, veículos utilitários, e 

contentores/contêineres, devendo possuir um sistema de captação das águas servidas 

rede coletora e tratamento público de esgoto, atendidos os padrões de lançamento estabele-

cidos pelo órgão competente com a devida autorização do órgão ambiental, ou a um siste-

ma de tratamento adequado igualmente licenciado pelo órgão ambiental. 

XXXIV. Executar os serviços com veículos coletores identificados com placas regulamenta-

res e respectivos rótulos de risco e identificações para os resíduos dos grupos indicados no 

objeto deste edital. 

XXXV. Providenciar a substituição dos equipamentos/veículos, caso haja necessidade de 

manutenção preventiva ou corretiva, para que não haja interrupção na prestação do serviço. 

XXXVI. Disponibilizar motoristas para a prestação dos serviços objeto deste edital, legal-

mente habilitados para operarem os veículos necessários, devendo observar todas as nor-

mas internas do Município de Curitiba e das autoridades de trânsito, relativas à circulação 

de veículos nas suas instalações, nas estradas e nas vias públicas, notadamente quanto ao 

limite de velocidade permitido, assim como cumprir ao Decreto Federal n.° 96.044/88. 

a. Serão considerados habilitados para a prestação dos serviços de transporte de re-

síduos perigosos, os motoristas que possuírem comprovante de capacitação ou reci-

clagem no curso de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos (MOPP) ou 

Carteira Nacional de habilitação(CNH) desde que nesta possua a observação de que o 

condutor possui capacitação em MOPP, conforme regulamentado, pelo artigo 145 da 

Lei n°. 9.503/97, Decreto 96.044/88, Resolução CONTRAN n° 168/04 e suas altera-

ções pela Resolução CONTRAN n° 169/2005 e Resolução CONTRAN n° 193/06; 

10 



Feas 
Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley,  , 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
81.312-170 

41 3316-5926 
feaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

b. Após a assinatura do contrato a empresa deverá apresentar, a critério da Contra-

tante, a comprovação do vinculo dos motoristas responsáveis pelo transporte de resí-

duos perigosos; 

XXXVII. Não explorar a publicidade nos veículos, equipamentos ou nos uniformes dos em-

pregados envolvidos na execução dos serviços prestados A Feas, salvo, se houver permis-

são da referida Fundação, sem ônus para a mesma. 

XXXVIII. Dispor de garagem ou pátio de estacionamento para os veículos coletores, escritó-

rio para controle e planejamento das atividades e instalações para atendimento de seu pes-

soal operacional contemplando sanitários e vestiários com chuveiros e armários compatíveis 

com o número de empregados e demais exigências previstas na Lei Federal 6.514/77 e sua 

Norma Regulamentadora n° 24 aprovada pela Portaria  GM  n° 3.214/78. 

)00(IX. Assegurar aos trabalhadores condições suficientes de conforto para as refeições em 

local que atenda aos requisitos de limpeza, ventilação, iluminação e fornecimento de água 

potável de acordo com a Lei Federal 6.514/77 e sua Norma Regulannentadora n° 24 aprova-

da pela Portaria  GM  n° 3.214/78. 

XL. Manter monitoramento permanente do processo de tratamento por meio de indicadores 

(biológicos, químicos ou físicos), e que garantam a segurança dos resultados, conforme 

condicionantes exigidos no processo de licenciamento. 

XLI. Caso a empresa CONTRATADA venha a fazer uso de estação de transferência de resí-

duos, a mesma deverá estar licenciada pelo órgão ambiental e sanitário competente. 

XLII. Manter na operação de funcionamento da unidade de destinação final o padrão de 

lançamento de acordo com as resoluções do CONAMA n°. 357/2005 e CONAMA n.° 

397/2008 e demais condicionantes previstos no licenciamento ambiental. 

XLIII. Obedecer rigorosamente os locais de destinação final dos resíduos de serviços de 

saúde, licenciados pelo órgão ambiental competente. 

XLIV. Utilizar na execução do objeto, insumos e materiais com as especificações técnicas 

exigidas no edital; 

XLV. Executar os serviços objeto deste edital com a qualidade técnica aplicável aos traba-

lhos desta natureza, com zelo, diligência e economia, em rigorosa observância As normas 

vigentes e respeito ao meio ambiente. 

XLVI. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fize-

rem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

XLVII. Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos no presente edital. 

XLVIII. Responder e arcar pelo cumprimento de todas as obrigações fiscais, inclusive o pa-

gamento, na época devida, de eventuais tributos incidentes sobre o presente edital. 
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XLIX. Responder e arcar pelo atendimento de todas as obrigações sociais e trabalhistas de-

rivadas do contrato de trabalho de seu pessoal, utilizadas no cumprimento deste instrumen-

to. 

L. Responder pela violação das leis, regulamentos ou posturas aplicáveis aos serviços per-

petrados por si, seus empregados ou prepostos. 

LI. Arcar com o ônus de todos os danos eventualmente causados em decorrência de atos 

culposos ou dolosos praticados por seus funcionários e prepostos, quando no exercício das 

funções, objeto deste instrumento, inclusive por acidentes provocados por seus veículos e 

equipamentos, dentro ou fora das instalações do Município de Curitiba. 

LII. Ressarcir e/ou repor de imediato o bem danificado, destruido ou desaparecido, assumin-

do a responsabilidade pelos prejuízos à Feas, bem como a terceiros, desde que comprova-

da a ação ou a omissão por parte da empresa, como por exemplo: manter a integridade das 

instalações, tais como telas de proteção, placas de sinalização, cerâmicas, azulejos, tran-

cas, torneiras, interruptores e outros). 

LIII. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, em virtu-

de de imperfeições detectadas no período de vigência do contrato, substituindo ou refazen-

do, sem ônus â Feas, dos serviços executados em desacordo com o especificado no edital 

ou em legislação. 

LIV. Arcar com todas as despesas decorrentes da necessidade de diligência de até 03(três) 

técnicos na etapa da habilitação técnica, bem como, na etapa de fiscalização do contrato, 

(deslocamento, hospedagem e alimentação), para empresas sediadas fora do Município de 

Curitiba. 

LV. A Contratada é responsável pela manutenção da integridade dos locais de acondiciona-

mento dos resíduos, bem como todos os itens que nele contiver (tais como telas, placas de 

sinalização, cerâmicas, azulejos e outros), devendo mantê- los em perfeitas condições. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

I. Responsabilizar-se pela administração do contrato, aqui denominado CONTRATANTE a 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas. 

II. Informar por escrito e manter atualizado a relação de todos os locais de coleta bem como 

a sua respectiva freqüência e quantidade de contentores/bombonas para coleta externa.  

III. Fornecer a listagem dos resíduos gerados nos equipamentos de saúde da Secretaria Mu-

nicipal da Saúde de Curitiba, para que a CONTRATADA se organize e defina o fluxo ade-

quado para o respectivo tratamento. 
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IV.Solicitar, formalmente e com antecedência  minima  de 24 horas, a realização excepcional 

de coletas além das estabelecidas no contrato, as quais serão realizadas nas mesmas con-

dições fixadas neste Edital. 

V. Não depositar nos recipientes da CONTRATADA, quaisquer resíduos cujo depósito não 

seja autorizado pelas autoridades competentes, ou que prejudiquem ou danifiquem seus 

equipamentos e coloquem em risco a integridade física de seus funcionários, tais como ex-

plosivos, corrosivos ou similares. 

VI. Exigir substituição por escrito, por meio de oficio, de todo empregado da CONTRATADA, 

cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento dos serviços e A produtividade. Se a substi-

tuição der origem A ação judicial, a CONTRATANTE não terá em nenhum caso, qualquer 

responsabilidade. 

VII. Segregar, embalar e acondicionar os RSS, por grupo especifico, produzidos no local 

de sua geração, de acordo com as suas características físicas, químicas, biológicas, es-

pécie, estado físico e classificação, nos termos da Resolução do CONAMA n.° 358 de 29 de 

abril de 2005 e Resolução RDC da ANVISA n° 306 de 07 de dezembro de 2004. 

VIII. Manter identificados os sacos de acondicionamento, os recipientes de coleta interna, 

os recipientes de transporte interno e os locais de armazenamento dos RSS, a fim de que a 

CONTRATADA obtenha todas as informações necessárias para o reconhecimento e manu-

seio dos RSS a serem coletados nos termos da norma da ABTN, NBR 7.500, bem como das 

demais exigências relacionadas A classificação e risco especifico de cada grupo de resí-

duos. 

IX. Designar o profissional responsável de cada unidade atendida para receber da CONTRA-

TADA o comprovante da coleta realizada de acordo com a freqüência estabelecida no 

Apêndice I do presente instrumento. 

X. Facilitar a acessibilidade dos veículos de transportes da CONTRATADA As suas instala-

ções e/ou ao(s) local(is) de coleta, evitando demora desnecessária na execução dos servi-

ços. 

XI.Cumprir no que lhe compete As obrigações que lhe são impostas pelo Decreto Federal n° 

96.044 de 18 de maio de 1988, pela Resolução do CONAMA n.° 358 de 29 de abril de 2005 

e Resolução RDC da ANVISA n.° 306, de 07/12/2004, além das demais legislações, normas 

e instruções aplicáveis. 

XII. Solicitar, cópia(s) do(s) Atestado(s) de Saúde Ocupacional dos funcionários da CON-

TRATADA, conforme previsto na Lei Federal 6.514/77 e sua Norma Regulamentadora n° 07 

aprovada pela Portaria  GM  n° 3.214/78. 

XIII. Comunicar A CONTRATADA, por meio eletrônico, com antecedência  minima  de 48 

(quarenta e oito) horas, a suspensão temporária dos serviços, por ocorrência de feriados 
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prolongados, férias coletivas ou reformas dos equipamentos de saúde, bem como outras si-

tuações que venham a ocorrer. 

XIV. Comunicar a CONTRATADA, por meio eletrônico, no prazo de 24(vinte e quatro) ho-

ras, qualquer alteração necessária nos horários dos serviços a serem realizados. 

XV. Fornecer informações adicionais à CONTRATADA, para dirimir dúvidas e orientá-la 

nos casos omissos. 

XVI. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para a correção de eventuais defeitos, 

irregularidades ou falhas de ordem técnica, constatados na execução dos serviços. 

6. DA  MAO  DE OBRA E MEDICINA DO TRABALHO 

I. Os funcionários que irão realizar a prestação do serviço deverão se apresentar devida-

mente asseados, uniformizados, identificados com crachá com foto e com os equipamentos 

necessários à perfeita execução dos serviços. 

II. Proibir a utilização de produtos fumigenos (de acordo com a Lei Municipal n° 13.254 de 

19 de agosto de 2009 e a Lei federal n° 9294 de 15 de julho de 1996) bem como o consumo 

de bebidas alcoólicas ou o uso de substâncias tóxicas por seus funcionários, quando estive-

rem prestando o serviço objeto deste edital, sendo que será considerada conduta prejudicial 

ao bom andamento dos serviços, a utilização dos mesmos.  

III. Informar aos seus funcionários que é proibido solicitar gratificações ou donativos de qual-

quer espécie. 

IV.Cumprir rigorosamente as disposições legais e regulamentares pertinentes à segurança, 

higiene e medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e materiais 

necessários aos trabalhadores, bem como arcar com as despesas referentes à sua manu-

tenção. 

V. Fornecer uniformes, Equipamentos de Proteção Individual — EPI's com Certificado de 

Aprovação - C.A e demais materiais adequados aos serviços executados, em conformidade 

com a Lei Federal 6.514/77 e sua Norma Regulamentadora n° 06 aprovada pela Portaria  

GM  n° 3.214/78 para garantir a segurança e bem-estar do empregado. 

VI.Os uniformes e EPI's deverão ser de uso individual contemplando minimamente: 

a) Calça comprida e camisa com manga comprida, de tecido resistente e de cor clara; 

b) Luvas de  PVC  clara, cano longo e antiderrapante; 

c) Botas de  PVC,  com cano %, solado antiderrapante, na cor clara; 

d) Boné de cor clara; 

e) Respirador com carvão ativado para resíduos infectantes e gases; 

f) Óculos transparentes de plástico resistente com proteção lateral. 
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VII. Executar o serviço de higienização e desinfecção de uniformes e EPI's em locais li-

cenciados pela Vigilância Sanitária e Ambiental, para este fim. 

VIII. Manter, executar e atualizar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) observando-se as Normas Regulamentadoras, em especial a  NR  7 e a Portaria 

n.° 08 de 08 de maio de 1996, Portaria n.° 24 de 29 de dezembro de 1994, Portaria n.° 12 de 

06 de junho de 1983, Portaria. ° 3.700 de 31 de outubro de 1990 e Portaria n.° 19 de 09 de 

abril de 1998 do Ministério do Trabalho e suas alterações. 

IX.Manter, executar e atualizar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)), obser-

vando-se as Normas Regulamentadoras, em especial a  NR  1 e Portaria  GM  n° 3.214 de 8 

de junho de 1978, Portaria da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SSST) n° 25 

de 29 de dezembro de 1994 e suas atualizações. 

X. No caso de empresas que utilizem equipamentos com a finalidade de produzir ou acumu-

lar vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia em seu 

sistema de tratamento de resíduos, deverá ser apresentada cópia do Relatório de Inspeção, 

elaborado e assinado por profissional devidamente habilitado, observando os devidos pra-

zos de validade, em atendimento a Regulamentação do Ministério do Trabalho, conforme 

Portaria  GM  n°. 3.214 de Junho de 1978, estabelecida pela  NR-13. 

XI.Admitir mão-de-obra qualificada para o desempenho dos serviços licitados, correndo por 

sua conta também os encargos e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais, comerciais e outros, bem como indenização de acidentes de trabalho de qualquer 

natureza, respondendo a empresa CONTRATADA pelos danos causados por seus empre-

gados, auxiliares e prepostos ao patrimônio público ou a outrem. 

XII. Utilizar-se de mão-de-obra qualificada e capacitada para os serviços de coleta, trans-

porte, tratamento e destino final dos resíduos em conformidade com os itens 2.5, 18, 18.1, 

19 e 21 da RDC ANVISA n° 306 /04, que deverão ser comprovados por meio de dos certifi-

cados ou cópias de lista(s) de presença desde que contenham data, nome e assinatura dos 

funcionários e descrição dos temas abordados, solicitados a qualquer momento pelo CON-

TRATANTE. 

XIII. Providenciar a substituição de todo empregado, cuja conduta seja prejudicial ao bom 

andamento dos serviços e a produtividade. 0 prazo será de 48 horas contadas a partir da 

ciência da Feas, solicitando a referida substituição. 

a. Se a substituição der origem à ação judicial, o CONTRATANTE não terá em ne-

nhum caso qualquer responsabilidade. 

II. Realizar treinamento anual para as equipes de profissionais da Feas com informações 

sobre o processo de coleta, transporte, tratamento e destinação final, sendo que a data do 

referido treinamento será definida por acordo entre as partes, sem ônus para o CONTRA-

TANTE. 
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7. DOS PRAZOS 

0 contrato  sera  celebrado pelo período de 12 (doze) meses, tendo sua vigência 

a partir da assinatura deste; 

a) A rescisão antecipada deverá ser comunicada com, no  minim,  30 (trinta) dias de 

antecedência, não ensejando ressarcimento ou indenização a qualquer titulo por parte da 

Feas; 

8. DO PAGAMENTO 

I. 0 pagamento  sera  efetuado em até 15 (quinze) dias após a apresentação da nota fiscal 

correspondente ao mês de referência, que devera ser encaminhada até o 01 (primeiro) dia  

OW  do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou rasuras, sendo 

necessariamente a via original; e, ainda, mediante apresentação da seguinte documentação: 

- Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

- Certidão de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

- Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

II. A nota fiscal deverá destacar no preço global o valor da obrigatoriedade do Contratante, 

referente ao recolhimento junto ao INSS sobre os serviços prestados por cooperado por 

intermédio de cooperativa de trabalho, conforme Instrução Normativa n° 03, de 15 de julho 

de 2005, conforme dispõe no  art.  86, combinados com  art.  291 da referida instrução; 

Ill. A CONTRATADA deverá declarar que o valor contratado abrange todas as suas 

despesas diretas ou indiretas, necessárias à plena execução do objeto do presente contrato, 

entre elas: taxas, impostos, seguros, salários, encargos e outras não relacionadas; 

IV. Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de 

pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor devido deverá ser 

acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento 

até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 

formulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 
(-6 

indice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
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EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso 

9. DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualquer 

motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda, em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita As 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a) Advertência 

b) No caso de atraso injustificado na prestação de serviços, ou ainda na execução do 

contrato, multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor remanescente da contratação, 

até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo de que trata este item, a ordem de 

serviço poderá ser cancelada ou o contrato ser considerado rescindido, a critério da 

CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA sujeita As penalidades previstas nos artigos 

86, 87 e 88 da Lei n.° 8666/93 e Decreto 2.038/2017. 

C) No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa punitiva de 10% (dez por 

cento) sobre o valor remanescente da contratação, de acordo com o artigo 87, inciso II, 

da Lei n.° 8.666/93 e Decreto 2.038/2017. 

d) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior a 

02 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado à administração pública, de acordo com a Lei n.° 

8666/93 e Decreto 2.038/2017. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com publicação 

na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93 e Decreto 2.038/2017. 

f) A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) poderão ser 

cumuladas. 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

I. A Contratada Manter um profissional como Responsável Técnico (RT), habilitado e regu-

larizado junto ao seu respectivo conselho regional, com conhecimento técnico na  Area  obje-

to deste Pregão Eletrônico, para supervisionar a execução dos serviços contratados. 

II. Na ocasião da assinatura do contrato, o RT deverá possuir vinculo com empresa CON-

TRATADA, comprovado através de carteira de trabalho, se funcionário, ou contrato de pres- 
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tação de serviço, se for autônomo, ou contrato social, se for sócio ou proprietário da empre-

sa;  

III.  A critério do CONTRATANTE poderá ser solicitado acervo técnico ou documento similar, 

que comprove a capacidade técnica do Responsável Técnico na execução de serviços de 

características compatíveis ao objeto deste Pregão Eletrônico, pelo menos, 50% (cinqüenta 

por cento) da quantidade de resíduos, citada neste edital; 

a. 0 documento comprobatório deverá ser emitido pelo Conselho Regional a que esti-

ver registrado o Responsável Técnico; 

b. Nos casos em que o Conselho Regional citado no item 3.62.2.1 não emitir Acervo 

Técnico ou documento similar, a empresa CONTRATADA deverá apresentar declara-

ção do respectivo conselho informando da não emissão deste documento. 

c. Caso a empresa CONTRATADA possua RT proveniente de outro Estado, deverá 

cumprir com todas as exigências do respectivo conselho de classe para atuar no esta-

do do Paraná. 

IV. Estar ciente de que o seu Responsável Técnico deverá , orientar, instruir e fiscalizar a 

execução dos serviços e prestar todos os esclarecimentos à Contratante, sempre que ne-

cessário, além de responder legalmente pelos problemas advindos da execução dos servi-

ços. 

V. Designar e informar A Contratante o nome do funcionário/técnico responsável pelo atendi-

mento As suas solicitações. 

VI. Prestar todo esclarecimento ou informação, incluindo dados técnicos e operacionais so-

bre o objeto deste edital, solicitados pela Contratante. 

VII. Manter os Manifestos de Transporte de Resíduos durante o transporte da carga até o 

seu destino final. 

VIII. Manter um sistema de informações com banco de dados e disponibilizá-los A Contra-

tante. 

a. As informações necessárias sobre os resíduos coletados, tratados e encaminhados 

para a destinação final serão estabelecidas pela Feas, devendo ser apresentadas, na 

forma de relatórios contemplando tabelas e gráficos, a critério do CONTRATANTE; 

II. Encaminhar mensalmente por meio eletrônico A Contratante, relatório de prestação de 

serviços, assim constituído: 

a. Planilhas contendo as coletas realizadas, especificadas por data (dia do mês) e res-

pectivo peso (quilo), para os resíduos do grupo A e E,e B devendo constar o total para 

cada um dos grupos de resíduos e o total geral com a soma desses grupos; 

b. Planilha contendo a síntese (resumo mensal), e grupos de resíduos (A, E e B), 

constando os pesos registrados e respectivos valores (R$), para cada grupo informan-

do ainda o total geral para os grupos NE e grupo B. 
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Apresentar para aprovação junto à Contratante, após a assinatura do contrato, um plano 

de contingência contemplando situações de emergência, como, por exemplo, acidentes en-

volvendo os RSS, bem como nos casos de interrupção abrupta do processo de qualquer 

uma das seguintes etapas: coleta, transporte, tratamento e destinação final, contemplando 

as medidas necessárias a serem adotadas de caráter efetivo, de fácil e rápida execução, 

obedecendo aos critérios de saúde pública, saúde do trabalhador e ambiental. Este plano 

deverá contemplar o prazo de inicio da operacionalização das referidas ações. 

IV.Apresentar o plano técnico, para aprovação junto à Contratante, e mantê-lo atualizado, 

sendo que este plano deverá ser assinado pelo RI, contemplando minimamente Rotinas/ 

Boas Práticas para cada etapa estabelecida no objeto desta licitação (coleta, transporte, tra-

tamento e destinação final) conforme descrito abaixo: 

a. COLETA: 

a.1. Descrever os procedimentos de limpeza e desinfecção dos 

contentores/containeres, estabelecendo a periodicidade, o local de realização dos 

procedimentos e os produtos químicos utilizados para limpeza e desinfecção; 

a.2. Descrever o fluxo de coleta contemplando: coleta dos contentores/containeres 

cheios e a troca pelos contentores/containeres vazios, higienizados e desinfetados; 

a.3. Descrever os procedimentos referentes à pesagem dos resíduos contemplando, o 

local de pesagem, fornecimento de comprovante de pesagem e respectivas 

informações para a rastreabilidade, controle de aferição/calibração da(s) balança(s), 

periodicidade da aferição, e órgão aferidor credenciado pelo INMETRO que realiza a 

calibração; 

a.4. Informar os tipos de recipientes e respectivas capacidades por grupos de resíduos 

NE e B. 

b. TRANSPORTE: 

a.1. Descrever a forma de armazenamento nos veículos transportadores dos 

contentores/containeres cheios e os vazios, limpos e desinfetados, informando as 

medidas adotadas para evitar contaminação cruzada. 

a.2. Apresentar a relação detalhada dos veículos a serem utilizados nos serviços de 

coleta e transporte, relacionando marca, modelo, fabricante, capacidade, ano de 

fabricação, número de placa e chassi. 

c. TRATAMENTO: 

c.1. Descrever a metodologia de retirada dos sacos de resíduos dos contentores para 

i

processamento no equipamento de tratamento, informando se o processo é totalmente 
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mecanizado ou se há alguma fase manual. Em ambos os casos descrever, 

detalhadamente, a etapa mecanizada e a etapa manual; 

c.2. Discriminar quais e quantos equipamentos possui para o processo de tratamento; 

c.3. Informar a capacidade de tratamento atual da empresa (volume tratado hoje) e a 

capacidade total instalada (volume máximo possível de ser tratado); 

c.4. Informar a forma de controle de qualidade, a eficiência do tratamento e como são 

feitos os respectivos registros; 

c.5. Descrever a forma de manutenção dos equipamentos (preventiva e corretiva). 

d. DESTINAÇÃO FINAL: 

d.1. Descrever a forma de destinação final dos resíduos, informando: local de 

destinação final, endereço e forma de transporte da área de tratamento até a 

destinação final. 

11. DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores  Leila  Cristina Borges de 

Macedo Ribas (matricula funcional 4743) e  Adrian  de Oliveira Lima (matricula funcional n.° 

3.680) como gestor e suplente, respe ivamente, com a ciência dos envolvidos. 

arreto Fonseca 

dministrativa Feas 
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Apêndice I 

QUADRO COM ENDEREQ0, QUANTIDADE MÉDIA DIÁRIA DE RESÍDUOS E FREQUÊNCIA 

DE COLETA  

ENDEREÇO 

FREQUENCIA DE COLETA 

DE RESIDUOS 

GERAÇÃO MÉDIA DE 

RESÍDUOS 

GRUPO A/E GRUPO B GRUPO A/E GRUPO B 

Hospital do Idoso - HIZA 

Rua Lothário Boutin, n° 90, 

Bairro: Pinheirinho, Curitiba, 

Paraná. 

Diária Semanal 470 kg/dia 
40kg/ 

semana 

Centro Médico Comunitário 

Bairro Novo, Rua Jussara, n.° 

2234, Bairro Sitio Cercado, 

Curitiba, Paraná. 

Diária Semanal 335kg/dia 
40kg 

semana 

UPA Tatuquara 

Rua Jornalista Emilio Zolá 

Florenzano, n° 835, Bairro: 

Tatuquara, Curitiba, Paraná. 

03 vezes por 

semana em 

dias 

alternados 

Semanal 450/ semanal 
10kg/ 
semana 

UPA CIC, Rua Senador 

Accioly Filho, 3370, Cidade 

Industrial, Curitiba, Paraná. 

03 vezes por 

semana em 

dias 

alternados 

Semanal 450/ semanal 10kg/ 
semana 

21 



Feas 
Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley,  , 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
81.312-170 

41 3316-5926 
feaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

UPA Boqueirão, Rua Profa 

Maria de Assumpção, 2590, 

Boqueirão, Curitiba, Paraná. 

03 vezes por 

semana em 

dias 

alternados 

Semanal 450/ semanal 10kg/ 
semana 

UPA Fazendinha, Rua Carlos 

Klemtz, 1883 — Fazendinha, 

Curitiba, Paraná. 

03 vezes por 

semana em 

dias 

alternados 

Semanal 450/ semanal 10kg/ 
semana 
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DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA  

A empresa licitante deverá apresentar: 

1) ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, da empresa licitante, dentro do 

seu prazo de validade, com ramo de atividade compatível ao objeto desta licitação; 

2) LICENÇA SANITÁRIA ou documento equivalente, da empresa licitante, dentro do 

seu prazo de validade, compatível com o ramo de atividade objeto desta licitação, e expedi-

do pelo órgão sanitário competente; 

3) LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO, ou Autorização Ambiental, ou documen-

to equivalente, dentro do seu prazo de validade, da unidade de tratamento dos resíduos 

dos serviços de saúde; 

4) LICENÇA AMBIENTAL ou Autorização Ambiental, ou documento equivalente, 

dentro do seu prazo de validade, do transporte dos resíduos de serviços de saúde; 

5) Caso a empresa licitante necessite subcontratar alguma etapa do objeto desta licita-

ção, deverá apresentar declaração, assinada pelo responsável legal da empresa licitante, in-

formando dessa necessidade, bem como, discriminar a etapa a ser subcontratada; 

5.1. Nessa declaração deverá constar que a empresa licitante está ciente de que a 

empresa a ser subcontratada deverá estar devidamente licenciada pelo órgão 

ambiental competente bem como, possuir a mesma qualificação técnica exigida para 

empresa licitante na execução dos serviços, objeto desta licitação. 

6) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA,  que comprove que a licitante tem plena 

capacidade técnica, operacional e administrativa para executar os serviços pertinentes ao 

objeto desta licitação. Não será aceito atestado de empresas que pertençam ao mesmo gru-

po empresarial. 0(s) atestado(s) deverá(ão) ser compatível(eis) à prestação de serviço obje-

to desta licitação no qual deverá constar o CNPJ, a razão social e o endereço da empresa 

licitante; 

6.1. As empresas em que o respectivo conselho regional de classe não emita 

Acervo Técnico ou documento similar, deverão fazer constar nos Atestados de 

Capacidade Técnica, a quantidade de resíduos expressa em peso, que comprove que 

a empresa licitante tem capacidade de executar serviços de características 
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compatíveis ao objeto desta licitação de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da 

quantidade de resíduos, citada nesta licitação. 

6.1.1. A somatória dos quantitativos de resíduos informados nos atestados 

de capacidade técnica citado no item 6.1 deverá corresponder no mil-limo a 50% 

(cinqüenta por cento) da quantidade de resíduos, citada nesta licitação; 

7) DECLARAÇÃO, assinada pelo seu responsável legal, informando que possui um Res-

ponsável Técnico (RT), com inscrição no seu respectivo Conselho Regional. Na declaração 

deverá ser indicado o nome completo do profissional e anexada cópia da Cédula Profissio-

nal de Identidade emitida pelo Conselho Regional e comprovante de regularidade (certidão  

negativa ou Atestado de Regularidade ou documento similar que comprove a regularidade 

do RT com o seu respectivo Conselho Regional);  

8) Cópia atualizada do PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) , sendo 

que este deve ser elaborado visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalha-

dores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüentemente controle da 

ocorrência de riscos ambientais de trabalho, levando em consideração a proteção do meio 

ambiente e dos recursos naturais. 

8.1. 0 PGR deverá ser elaborado conforme a Portaria SEPRT n° 6730/20 do 

Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, e sua Norma Regulamentadora n° 1, e 

deverá conter no mínimo a seguinte estrutura: 

a) Identificação da empresa: razão social, endereço, ramo de atividade compatí-

vel com o objeto desta licitação, número de trabalhadores e grau de risco de 

acordo com a  NR-4; 

b) Matriz de riscos: 0 PGR deverá contemplar a avaliação de riscos (físicos, quí-

micos, biológicos, ergonomicos e de acidentes) para cada categoria profissional 

e conter o levantamento dos riscos na execução do serviço e não apenas na 

sede da empresa; 

c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores: 0 processo de avalia-

ção dos riscos deve ser quantitativo utilizando os valores de limites de tolerância 

ou qualitativo quando não forem mensuráveis; 

d) Plano de ação: As medidas de controle devem corresponder à medida que a 

empresa adotará para a eliminação ou minimização dos riscos ambientais, privi-

legiando as medidas de controle coletivas e propondo proteção individual 

e) 0 PGR deve ser assinado por profissional devidamente qualificado, conforme 

Lei Federal 6.514/77 e sua Norma Regulamentadora n° 01 aprovada pela Porta-

ria  GM  n° 3.214/78. 
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9) Proposta de preços conforme modelo sugerido no Apêndice II, descrevendo o valor 

unitário e os valores totais mensais e anuais dos grupos de resíduos. 
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Apêndice II 

Modelo de proposta de pregos 

Fundação Estatal De Atenção À Saúde — Feas 

Processo Administrativo n° xxx/2022 

Pregão Eletrônico n° xxx/2022 

Em atenção ao Edital de Pregão em referência, informamos/declaramos que: 

1) Esta proposta é baseada nas condições estabelecidas no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico em epígrafe, bem como em seu 

Termo de Referência, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final de resíduos de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E, conforme classificação da 

RDC n.° 306/2004 — Anvisa e resolução Conama n° 358/2005, nas unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas, pelo 

período de 12 (doze) meses. 

2) Propomos os seguintes valores para integral cumprimento do objeto em todas as suas características e obrigações vinculantes: 

Grupo de resíduos 

Geração mensal 

(k/mês) 

Geração anual 

(k/ano) 

Valor máximo unitário 

(kg) 

Valor total 

mensal 

Valor total 

anual 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ Unidade 

Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns 

12.000kg 144.000kg/ano R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo NE_ Centro 

Médico Comunitário Bairro Novo 

10.050kg 120.600kg/ano R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo NE_ Unidade 

Pronto Atendimento Tatuquara 

1.800kg 21.600kg/ano R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo NE_ Unidade 

Pronto Atendimento Fazendinha 

1.800kg 21.600kg/ano R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo NE_ Unidade 1.800kg 21.600kg/ano R$ R$ R$ 



Pronto Atendimento Boqueirão 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ Unidade 

Pronto Atendimento CIC 

1.800kg 21.600kg/ano R$ R$ R$ 

Resíduo químico do Grupo B 

2.000kg 24.000kg/ano R$ R$ R$ 

1) 0 valor ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento fiel e integral do objeto deste edital e seus anexos, 

bem como taxas, impostos e contribuições fiscais, e os demais custos que incidam sobre o contrato. 

2) A presente Proposta é válida por (mínimo sessenta dias) dias contados da assinatura da presente. 

3) Termos lido e compreendido os termos do Edital em pauta e que os produtos e serviços ofertados atendem integralmente ás especificações 

requeridas, constantes no seu Anexo I — Termo de Referência. 

5) Declaramos que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros 

ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas do edital e 

seus anexos — que são complementares entre si. 

4) Possuímos plena capacidade técnica, operacional e administrativa para executar os serviços, comprometendo-se a prestá-los; estamos 

cientes de todos os detalhes, especificações e condições de execução do objeto do Pregão Eletrônico e que assumiremos integral 

responsabilidade por eventuais erros e omissões no preenchimento desta proposta de preços e ainda, que estamos de pleno acordo com 

todas as exigências técnicas. 

5) Se vencedora do certame, nos comprometemos a assinar o contrato advindo da licitação. 

Local e data 

Nome e Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa. 

et, 



com fundamento nas informações contidas no Processo 

Administrativo 

o presente Contrato. 

; Pregão Eletrônico n. „ ajustaram e acordaram celebrar 
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MINUTA CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO n.'' de prestação de 

serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 

resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, 

A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E, conforme classificação da RDC 

n.° 306/2004 — Anvisa e resolução Conama n° 358/2005, nas 

unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas, 

pelo período de 12 (doze) meses que entre si celebram a Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba- Feas e a empresa 

Aos e2pcx.  sap  4,4) de Mxk ta_49.9§1 milxe  vi nesta cidade 

de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, na Rua Lothário  Boutin,  n° 90, Bairro Pinheirinho, 

Curitiba, Paraná, CEP 81.110-522, presentes a FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO 

SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF n.° 14.814.139/0001-83, doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor Geral, Sezifredo Paulo Alves Paz, 

CPF/MF 366.713.809-10 e pela Diretora Administrativa Financeira Deise Sueli de  Pietro 

Caputo,  CPF/MF n.° 570.893.889-72, assistidos pelo Assessor Jurídico Pedro Henrique 

Igino Borges, OAB/PR n.° 50.529, e de outro lado a empresa 

, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

, com sede na Zr5W neste ato 

, inscrito no CPF/MF n° 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e 

seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E, conforme classificação da RDC n.° 

306/2004 — Anvisa e resolução Conarna n° 358/2005, nas unidades geridas pela Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) meses. 

sob n.°  

representada pelo Sr. 
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Parágrafo Primeiro  

Os serviços objetos do presente feito serão prestados nos seguintes endereços: 

a. Hospital do Idoso Zilda Arns: Situado na Rua Lothário  Boutin,  n.° 90, Bairro 

Pinheirinho, Curitiba, Paraná. 

b. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: Situado na Rua Jussara, n.° 2234, 

Bairro Sitio Cercado, Curitiba, Paraná 

c. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara: Situada na Rua Jornalista  Emilio  

Zolá Florenzano, n.° 835, Bairro Tatuquara, Curitiba, Paraná. 

d. Unidade de Pronto Atendimento CIC, localizada na Rua Senador Accioly Filho, 

3370, Cidade Industrial de Curitiba, Paraná. 

e. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão, localizada a Rua Profa Maria de 

Assumpção, 2590, Boqueirão, Curitiba, Paraná; 

f. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha, localizada na Rua Carlos 

Klemtz, 1883 — Fazendinha, Curitiba, Paraná. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Especificação técnica dos serviços: A empresa CONTRATADA deverá prestar serviços 

de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS), do Grupo A — e seus subgrupos Al, A2, A3, A4 e A5 - potencialmente infectantes; 

Grupos B — químicos e Grupo E — perfuro cortantes/ANVISA RDC n.° 306 de 07 de 

dezembro de 2004 e Resolução CONAMA 358 de 29 de abril de 2005, contemplando o 

Hospital do Idoso Zilda Arns — HIZA e também para as Unidades de Pronto Atendimento 

aqui especificadas, com disponibilização de recipientes e seus respectivos lacres para 

acondicionamento dos resíduos Infectantes, Químicos e Perfuro cortantes no abrigo externo 

dos referidos estabelecimentos e posterior recolhimento para tratamento e destino final; 

disponibilização em regime de comodato dos equipamentos a seguir. 

II. Hospital do Idoso Zilda Arns: 

a. 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e 

impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para 

pesagem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções 

necessárias bem como as devidas aferições pelo Inmetro, respeitando a frequência 

estabelecida pelo órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos 

necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 
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b. 04 (quatro) unidades de contentores estacionários de 1000 litros para 

permanência no Abrigo Externo do Hospital para acondicionamento de resíduos 

orgânicos; 

c. 04 (quatro) contentores estacionários de 1000 litros para acondicionamento dos 

resíduos infectantes; 

d. 02 (duas) lixeiras móveis com rodas de 240 litros para acondicionamento dos 

resíduos químicos; 

e. 02 (duas) bombonas de 200 litros para acondicionamento dos resíduos 

químicos; 

f. 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um 

recipiente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

Ill. Centro Médico Comunitário Bairro Novo 

a. 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e 

impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para 

pesagem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções 

necessárias bem como as devidas aferições pelo lnmetro, respeitando a frequência 

estabelecida pelo órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos 

necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 

b. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo 

Externo da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

c. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos 

resíduos infectantes; 

d. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos 

resíduos recicláveis; 

e. 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos 

químicos; 

f. 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

g. 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um 

recipiente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

IV. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara 

h. 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e 

impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para 

pesagem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções 

necessárias bem como as devidas aferições pelo lnmetro, respeitando a frequência 

estabelecida pelo órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos 

necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 
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1 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo 

Externo da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

j. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos 

resíduos infectantes; 

k. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos 

resíduos recicláveis; 

I. 01 (uma) lixeira move! de 240 litros para acondicionamento dos resíduos 

químicos; 

m. 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

n. 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um 

recipiente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

V. Unidade de Pronto Atendimento CIC 

a. 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e 

impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para 

pesagem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções 

necessárias bem como as devidas aferições pelo lnmetro, respeitando a frequência 

estabelecida pelo órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos 

necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 

b. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo Externo 

da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

c. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resíduos 

infectantes; 

d. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resíduos 

recicláveis; 

e. 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

f. 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

g. 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipiente 

para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

VI. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão 

a. 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor 

digital e impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão 

para pesagem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções 

necessárias bem como as devidas aferições pelo Inmetro, respeitando a frequência 

estabelecida pelo órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos 

necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 



Contratos 
Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley , 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
81.130-160 

41 3316-5926 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

b. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo 

Externo da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

c. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos 

resíduos infectantes; 

d. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos 

resíduos recicláveis; 

e. 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos 

químicos; 

f.01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

g- 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um 

recipiente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

VII. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha 

a. 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor 

digital e impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão 

para pesagem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções 

necessárias bem como as devidas aferições pelo lnmetro, respeitando a frequência 

estabelecida pelo órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos 

necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 

b. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo 

Externo da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

c. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos 

resíduos infectantes; 

d. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos 

resíduos recicláveis; 

e. 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos 

químicos; 

f.01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

g• 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um 

recipiente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

VIII. Realização de treinamento anual para os técnicos das equipes das unidades da Feas, 

sem ônus adicional, quanto ao acondicionamento dos RSS para coleta externa, transporte, 

tratamento e destinação final. 

IX. Para efeitos de especificação da presente contratação, considera- se: 

a. Coleta e transporte externo: Consiste na remoção dos RSS do abrigo de 

resíduos (armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, 

utilizando-se técnicas que garantam a preservação das condições de 
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acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio 

ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza 

urbana. 

A coleta e o transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser 

realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT. 

b. Tratamento: ,Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que 

modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos, visando à minimização 

do risco a saúde pública, a preservação da qualidade do meio ambiente, a segurança 

e a saúde do trabalhador. Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de 

saúde devem ser objeto de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução 

Conama N.° 237/1997 e são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de 

vigilância sanitária e de meio ambiente. 

c. Disposição final: Consiste na disposição de resíduos no solo, previamente 

preparado para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, 

e com licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA n.° 237/97. 

X. Realizar coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos de Serviços de 

Saúde (RSS), do Grupo A — e seus subgrupos Al, A2, A3, A4 e A5 - potencialmente 

infectantes; Grupos B — químicos e Grupo E — perfuro cortantes/ANVISA RDC n.° 306 de 07 

de dezembro de 2004 e Resolução CONAMA 358 de 29 de abril de 2005, ou outras que 

vierem a substituí-las e demais legislações pertinentes e vigentes, para as unidades da 

Feas, com disponibilização de recipientes (contdineres/contentores) e seus respectivos 

lacres para acondicionamento dos resíduos Infectantes, Químicos e Perfuro cortantes no 

abrigo externo do referido estabelecimento e posterior recolhimento para tratamento e 

destino final; fornecer todos itens listados neste Termo de Referencia e seus anexos. Tanto 

as balanças, que serão utilizadas no auto monitoramento da geração de resíduos das 

unidades da Feas, bem como os contentores solicitados, deverão permanecer nos locais 

especificados, enquanto vigorar o contrato e realização de treinamento anual para os 

técnicos das equipes da Feas, sem ônus para a Contratante, quanto ao acondicionamento 

dos RSS para coleta externa, transporte, tratamento e destinação final, bem como quanto ao 

processo todo do serviço contratado. 

XI. Dar tratamento e destinação final, para os resíduos como pilhas, baterias, lâmpadas 

fluorescentes, além de todos os outros considerados como resíduos químicos, grupo B 

conforme previsto na RDC Anvisa n.° 306 de 07 de dezembro de 2004. 

XII. Apresentar, a critério do CONTRATANTE, cópia (autenticada) vigente, do Laudo de 

Controle de Emissão de Gases, conforme Resolução SEMA- PR n° 054/06 ou conforme 

outra legislação ambiental no caso da empresa licitante ser oriunda de outro estado. Para 



Contratos 
Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley,  , 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
81.130-160 

41 3316-5926 
contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

ambos os casos, a empresa licitante deverá cumprir as determinações constantes na 

Licença Ambiental. 

XIII. Fornecer para a coleta externa de resíduos do grupo A, B e E, contdineres estanques, 

rígidos, íntegros, resistentes à ruptura, à punctura e a vazamentos, atendendo a todas as 

exigências da NBR 12235 da ABNT. Os contentores deverão ser trocados a cada coleta, 

sendo substituidos por igual quantidade, limpos e desinfetados, cabendo à empresa 

CONTRATADA, ainda, afim de que os serviços não sofram solução de continuidade, manter 

equipamentos de reserva, para substituir temporariamente os que se encontrarem em 

manutenção. 

XIV. Manusear contentores/contdineres e demais recipientes com o máximo cuidado, para 

não danificá-los evitando o rompimento dos sacos de lixo, recipientes para resíduos perfuro 

cortantes e resíduos químicos. 

XV. Manter, após a coleta, os RSS das unidades da Feas segregados e acondicionados de 

acordo com os grupos de resíduos. 

XVI. Substituir imediatamente, após a coleta, os contentores/contêineres, por outro(s) 

vazio(s), limpos e desinfetados(s). 

XVII. Pesar os resíduos coletados de acordo com a frequência de coleta descrita no 

Apêndice I do Anexo I, parte integrante desse documento, emitindo mensalmente 

Contratante a nota fiscal de acordo com as pesagens realizadas, assim como dar baixa nos 

Manifestos de Transporte de Resíduos (M.T.R.), de forma que os certificados de destinação 

final dos resíduos, assinados pelo responsável da unidade de destinação final sejam 

disponibilizados no portal do  SIN  IR. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

Pela prestação total do objeto, no quantitativo descrito na cláusula primeira, 

receberá a CONTRATADA a importância de R$ observando-se os 

seguintes valores: 

Código 
Tasy ITEM LOCAL QTD 

(kg/af10 

Valores Máximos. 
Valor Unitirio  

(kg) 
Val&  Antial 

(kg/ano) 

221311 
Residuo 

infectante do 
Grupo A/E 

HIZA 144.000 
CMCBN 120.600 

UPA 
TATUQUARA 21.600 

UPA 
FAZENDINHA 21.600 



UPA 
BOQUEIRÃO 

21.600 
 

UPA CIC 21.600 
Resíduo 

221312  químico do FEAS 24.000 
Grupo B 

VALOR TOTAL R$0,00  
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Parágrafo Único 

As despesas decorrentes dos serviços ora contratados correrão por conta de 

recursos próprios da CONTRATANTE, previstos em seu orçamento, recebiveis através de 

Contrato de Gestão celebrado com o Município de Curitiba, para atender as metas definidas. 

CLAUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados no prazo de trinta 15 (quinze) dias após as 

coletas e a avaliação completa e total dos valores nas unidades da Feas, mediante 

apresentação da nota fiscal emitida pela CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro  

Para efeitos de liberação dos pagamentos, a CONTRATADA deverá apresentar 

os seguintes documentos abaixo: 

I- Certidão de Regularidade com a Divida ativa da União; 

II- Certidão de Regularidade com a Dívida ativa da Estado; 

111-Certidão de Regularidade com a Divida ativa da Município; 

1V-Certificado de Regularidade FGTS; 

V- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

Parágrafo Segundo  

Sendo identificada pela contratante a cobrança de valor indevido nas faturas 

apresentadas, esta comunicará por escrito à contratada, em até 10 (dez) dias, contados a 

partir do primeiro dia útil após a protocolização das Notas Fiscais/Fatura. Neste caso, o 

prazo previsto no caput desta Cláusula será suspenso, até que haja a regularização da 

cobrança, sendo reiniciado o prazo para pagamento da fatura a partir dessa nova data, sem 

a ocorrência de quaisquer encargos à contratante, seja a que titulo for. 

Parágrafo Terceiro 

Em sendo constatada pela contratante a cobrança de valor indevido após o 
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pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a contratada comunicará por escrito a contratada, a qual 

deverá efetuar o ressarcimento desses valores ou estes serão descontados de eventual 

próxima fatura, a critério da Feas. 

Parágrafo Quarto 

Incumbirá a contratada a iniciativa e o encargo de elaboração de cálculo 

minucioso de cada fatura, as quais serão revistas e aprovadas pelo gestor do contrato da 

Contratante, por esta designado, juntando-se à respectiva discriminação dos serviços 

efetuados ao memorial de cálculo da fatura. 

Parágrafo Quinto 

Como condição para recebimento dos valores acordados a contratada deverá manter, 

durante a vigência do presente instrumento, todas as condições que ensejaram a sua 

habilitação. 

Parágrafo Sexto  

Para fins de cumprimento com o disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei n° 

8.666/93 é facultado ao Assessor Financeiro da CONTRATANTE, a emissão da CDNT no 

momento do pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA. 

Parágrafo Sétimo  

Fica assegurada à CONTRATANTE o direito de, mediante retenção de 

pagamentos, ressarcir-se de quantias que lhes sejam devidas pela CONTRATADA, 

quaisquer que sejam a natureza e origem desses débitos, consoante autorização expressa 

no inciso XIII do artigo 32 do Decreto Municipal n° 2.028/2011. 

Parágrafo Oitavo  

Não será efetuado pagamento da parcela para a CONTRATADA penalizada, 

sem que esta tenha recolhido a multa aplicada. 

Parágrafo Nono  

0 pagamento pelos serviços prestados no período será efetuado mensalmente, em 

15 (quinze) dias, mediante apresentação da nota fiscal pela CONTRATADA, no setor de 

contratos da Feas, localizado na Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, n.° 161, Sala 305, 

ou através do e-  mail  contratosfeaesfeaes.curitiba.pr.00v.br ,  , ou em outro endereço a ser 

informado pela CONTRATANTE, vedada a antecipação. 
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CLAUSULA QUINTA — DOS JUROS DE MORA 

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais 

atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido 

deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 

das seguintes formulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I = Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos morat6rios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso. 

Parágrafo Único 

Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os 

autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação 

da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não 

caso de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a 

quem deu causa. 

CLAUSULA SEXTA — DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no serviço, em até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial contratado. 

Parágrafo Único 

Não poderão ser modificadas as especificações do objeto licitado. 

CLAUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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São obrigações da CONTRATADA: 

I. Realizar os serviços, objeto deste instrumento, atendendo ás resoluções do CONAMA n.° 

358 de 29 de abril de 2005 e RDC ANVISA n.° 306 de 07 de dezembro de 2004, Normas 

Técnicas da ABNT — NBR 12.809/1993 — Manuseio de Resíduos de Serviços de Saúde, 

NBR 12.810/1993 — Coleta de Resíduos de Saúde, NBR 7.500/2000 — Símbolos de Risco e 

Manuseio Para o Transporte e Armazenamento de Materiais, Portaria n.° 24 do Ministério do 

Trabalho — MTE de 29 de dezembro de 1994, Portaria n.° 08 do MTE de 08 de maio de 

1996, Norma Regulamentadora n.° 7 do MTE, Resolução CONAMA n.° 316 de 29 de 

outubro de 2002, Resolução n.° 054/06 — Secretaria Estadual do Meio Ambiente — SEMA, e 

demais legislações e normas pertinentes, bem como aquelas que vierem a complementá-las 

ou substituí-las. 

II. Respeitar a legislação do código de postura, normas técnicas, padrões e restrições 

pertinentes.  

III. Responder e arcar no que lhe compete, pelo atendimento de todas as exigências dos 

órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, inclusive os de controle ambiental, 

derivadas da prestação dos serviços. 

IV. Estar ciente de que no decorrer da execução do contrato, deverá manter todas as 

licenças ambientais e sanitárias, atualizadas, bem como atender as demais legislações e 

normas pertinentes e que a critério do gestor deste contrato poderá ser solicitado a sua 

apresentação a qualquer tempo. 

V. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

VI. Manter os veículos identificados e os funcionários devidamente uniformizados e 

portadores de crachá de identificação com foto, uma vez que somente será permitida a 

entrada nas unidades, cumpridos estes requisitos. 

VII. Manter na operação de tratamento dos resíduos de serviços de saúde, os padrões de 

emissão atmosférica com limites definidos no âmbito da Resolução CONAMA n.° 316 de 29 

de outubro de 2002 e Resolução SEMA-PR n.° 054/06, ou outras que vierem a 

complementá-las ou substitui-las. 

VIII. A empresa CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços relativos ao 

objeto dessa licitação com o expresso consentimento da Feas, dado por escrito. 

a. A empresa a ser subcontratada deverá estar devidamente licenciada pelo 

órgão ambiental competente bem como, possuir a mesma qualificação técnica exigida 

para empresa licitante na execução dos serviços, objeto desse edital. 
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b. A anuência da CONTRATANTE está condicionada ao cumprimento do item 

2.11.1; 

IX. A empresa CONTRATADA deverá apresentar cópia do contrato assinado entre ela e a 

subcontratada. 

X. Permitir aos empregados da Feas, livre acesso a todas as suas dependências, 

possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas ás máquinas, 

veículos, equipamentos, ao pessoal e ao material, fornecendo todos os dados e elementos 

referentes aos serviços, quando for solicitado. 

XI. Realizar os serviços tratando os munícipes e funcionários da Feas, com urbanidade. 

XII. Utilizar algum sistema de comunicação (rádio, celular, tele-mensagem ou similar) que 

possibilite o contato imediato com seus encarregados,  sub  encarregados e fiscais 

responsáveis de cada atividade com o objetivo de agilizar e garantir a qualidade dos 

serviços. 

XIII. Recolher regularmente os resíduos de serviços de saúde, cujo endereço, quantitativos 

estimados e freqüência de coleta especificada por grupo de resíduos A, B e E, encontram-se 

relacionados no Anexo Ill, parte integrante deste documento. 

XIV. Dar ciência prévia do plano de coleta para apreciação da Feas dentro do prazo de até 

07 (sete) dias, após a assinatura do contrato. 0 referido plano deverá ser apresentado por 

meio de impresso contendo: nome do estabelecimento, endereço, bairro, Grupos de 

resíduos, freqüência de coleta, dias da semana e horários de coleta, número de contentores 

disponibilizados por grupo de resíduos e roteiro do veiculo coletor. 

XV. Adotar itinerários de transporte com utilização de percursos preferencialmente por vias 

de menor trânsito. 

XVI. Colocar à disposição da Feas uma equipe de trabalho, quando esta solicitar, quer seja 

dia de semana, sábado, domingo ou feriado, em função de situações emergenciais, 

relacionadas ao objeto do contrato, que eventualmente possam acontecer. 

XVII. Aumentar ou reduzir o número de equipamentos, veículos, máquinas e pessoal, 

conforme a necessidade, dentro dos limites legais. 

XVIII. Disponibilizar na data do inicio da execução do contrato no endereço relacionado no 

Apêndice I do Anexo I, parte integrante deste documento, contêineres e seus respectivos 

lacres para os grupos A, EeBe seu respectivo armazenamento, tendo em vista a coleta 

externa, sendo que esses recipientes deverão ser identificados de acordo com o grupo de 

resíduos a que se destina, bem como identificados com numeração ou sigla, relacionando-

os à Feas, possibilitando a sua rastreabilidade. 
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XIX. Disponibilizar, desde a data do inicio da execução do presente termo, todos os 

equipamentos relacionados neste Termo, até o período da vigência do contrato, 

devidamente identificados de acordo com o grupo de resíduos a que se destina, garantidas 

as substituições necessárias para eventuais manutenções, sendo que a coleta desses 

resíduos não fará parte desse serviço a ser contratado. 

XX. Entregar no momento de cada coleta (conforme listagem do Anexo Ill), o comprovante 

da coleta realizada, constando a data, nome, assinatura do funcionário e identificação da 

unidade -, o quantitativo de contentores/ cont6ineres coletados e seus respectivos volumes, 

bem como realizar a pesagem destes na balança localizada no setor, antes do embarque no 

caminhão, descontando os valores de tara relativos aos contentores vazios, contendo o 

nome e assinatura do funcionário responsável. 

XXI. Em caso de discrepâncias nos valores e quantidades apresentados, serão 

considerados os valores auferidos pelos funcionários da Contratante; 

XXII. Utilizar caminhão baú e quando for o caso, veículos utilitários tipo furgão para a 

realização da coleta externa dos resíduos, conforme o Anexo I, parte integrante desse 

documento. 

XXIII. Realizar a coleta externa com veiculo exclusivo para os resíduos infectantes - Grupo 

A/E e outro exclusivo para os resíduos químicos - Grupo B. 

XXIV. Atender às exigências legais assim como As normas NBR 12.810 e NBR 14.562 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como as resoluções n.° 420/2004 e 

701/2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para transporte de 

resíduos perigosos, ou outras que vierem a complementá-las ou substitui-las. 

XXV. Deverão ser respeitados os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão 

de poluentes. 

XXVI. Comunicar imediatamente A Contratante, quanto As irregularidades encontradas, 

relativas ao acondicionamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) das unidades, 

detectadas, no momento do tratamento dos resíduos, com o respectivo registro fotográfico e 

nome dos locais descritos no Anexo I, parte integrante deste edital, que não estiverem 

atendendo As exigências para o acondicionamento dos resíduos de saúde. 

XXVII. Comunicar imediatamente A Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom 

andamento dos serviços objeto deste processo licitatório, bem como, ensejar, por todos os 

meios ao seu alcance, o amplo exercício de fiscalização dos serviços pela Feas. 

XXVIII. Comunicar imediatamente A Contratante, no caso de encontrar RSS acondicionados 

em não conformidade com o seu respectivo grupo, sendo que esses não deverão ser 

coletados. Deverá informar a data, o nome e o endereço da unidade e a respectiva 

irregularidade. 
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XXIX. Comunicar imediatamente à Contratante, a presença de resíduos cujo depósito não 

seja autorizado pelas autoridades competentes, ou que prejudiquem ou danifiquem seus 

equipamentos e coloquem em risco a integridade física de seus funcionários, tais como 

explosivos, corrosivos ou similares que ficará então, a Feas responsável pelo destino desse 

material, desde que fique comprovado que este resíduo foi, de fato, proveniente desse 

estabelecimento de saúde. 

XXX. Dispor de balança eletrônica na Central de tratamento para pesagem dos resíduos. A 

aferição desses equipamentos deverá ser feita por órgão oficial (Inmetro) ou empresa por 

ele credenciada, com a freqüência determinada pelo referido órgão, mantendo a 

documentação que comprove a aferição deste equipamento à disposição da Contratante. 

a. A Feas realizará controle paralelo de pesagem dos resíduos de serviços de saúde 

para efeito de comparação no fechamento do mês de referência. 

XXXI. Disponibilizar, na data do inicio da execução do contrato, os veículos automotores, 

máquinas e equipamentos que serão utilizados na realização do serviço. 

XXXII. Os veículos automotores, máquinas e equipamentos deverão estar em perfeitas 

condições de operação, abrangendo: 

a. Perfeito funcionamento do velocímetro, odômetro e tacógrafo; 

b. Perfeito estado de conservação e pintura; 

c. Lavagem diária dos veículos com jato d'água, preferencialmente quente e sob 

pressão, e desinfecção simultânea também diária; 

d. Lavagem diária dos contentores/containeres com jato d'água, sob pressão, e 

desinfecção simultânea diária; 

e. Limpeza diária dos equipamentos. 

f. Todos os produtos utilizados na limpeza e desinfecção deverão ser devidamente 

licenciados pelo Ministério da Saúde (MS). 

XXXIII. Dispor de local licenciado para lavagem diária dos caminhões, veículos utilitários, e 

contentores/cont6ineres, devendo possuir um sistema de captação das águas servidas 

rede coletora e tratamento público de esgoto, atendidos os padrões de lançamento 

estabelecidos pelo órgão competente com a devida autorização do órgão ambiental, ou a 

um sistema de tratamento adequado igualmente licenciado pelo órgão ambiental. 

)(XXIV. Executar os serviços com veículos coletores identificados com placas 

regulamentares e respectivos rótulos de risco e identificações para os resíduos dos grupos 

indicados no objeto deste edital. 

XXXV. Providenciar a substituição dos equipamentos/veículos, caso haja necessidade de 

manutenção preventiva ou corretiva, para que não haja interrupção na prestação do serviço. 
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XXXVI. Disponibilizar motoristas para a prestação dos serviços objeto deste edital, 

legalmente habilitados para operarem os veículos necessários, devendo observar todas as 

normas internas do Município de Curitiba e das autoridades de trânsito, relativas 

circulação de veículos nas suas instalações, nas estradas e nas vias públicas, notadamente 

quanto ao limite de velocidade permitido, assim como cumprir ao Decreto Federal n.° 

96.044/88. 

a. Serão considerados habilitados para a prestação dos serviços de transporte de 

resíduos perigosos, os motoristas que possuírem comprovante de capacitação ou 

reciclagem no curso de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos (MOPP) ou 

Carteira Nacional de habilitação(CNH) desde que nesta possua a observação de que o 

condutor possui capacitação em MOPP, conforme regulamentado, pelo artigo 145 da 

Lei n°. 9.503/97, Decreto 96.044/88, Resolução CONTRAN n° 168/04 e suas 

alterações pela Resolução CONTRAN n° 169/2005 e Resolução CONTRAN n° 193/06; 

b. Após a assinatura do contrato a empresa deverá apresentar, a critério da 

Contratante, a comprovação do vinculo dos motoristas responsáveis pelo transporte 

de resíduos perigosos; 

XXXVII. Não explorar a publicidade nos veículos, equipamentos ou nos uniformes dos 

empregados envolvidos na execução dos serviços prestados à Feas, salvo, se houver 

permissão da referida Fundação, sem ônus para a mesma. 

XXXVIII. Dispor de garagem ou pátio de estacionamento para os veículos coletores, 

escritório para controle e planejamento das atividades e instalações para atendimento de 

seu pessoal operacional contemplando sanitários e vestiários com chuveiros e armários 

compatíveis com o número de empregados e demais exigências previstas na Lei Federal 

6.514/77 e sua Norma Regulamentadora n° 24 aprovada pela Portaria  GM  n° 3.214/78. 

)00(IX. Assegurar aos trabalhadores condições suficientes de conforto para as refeições em 

local que atenda aos requisitos de limpeza, ventilação, iluminação e fornecimento de água 

potável de acordo com a Lei Federal 6.514/77 e sua Norma Regulamentadora n° 24 

aprovada pela Portaria  GM  n° 3.214/78. 

XL. Manter nnonitoramento permanente do processo de tratamento por meio de indicadores 

(biológicos, químicos ou físicos), e que garantam a segurança dos resultados, conforme 

condicionantes exigidos no processo de licenciamento. 

XLI. Caso a empresa CONTRATADA venha a fazer uso de estação de transferência de 

resíduos, a mesma deverá estar licenciada pelo órgão ambiental e sanitário competente. 

XLII. Manter na operação de funcionamento da unidade de destinação final o padrão de 

lançamento de acordo com as resoluções do CONAMA n°. 357/2005 e CONAMA n.° 

397/2008 e demais condicionantes previstos no licenciamento ambiental. 
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XLIII. Obedecer rigorosamente os locais de destinação final dos resíduos de serviços de 

saúde, licenciados pelo órgão ambiental competente. 

XLIV. Utilizar na execução do objeto, insumos e materiais com as especificações técnicas 

exigidas no edital; 

XLV. Executar os serviços objeto deste edital com a qualidade técnica aplicável aos 

trabalhos desta natureza, com zelo, diligência e economia, em rigorosa observância As 

normas vigentes e respeito ao meio ambiente. 

XLVI. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato. 

XLVII. Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos no presente edital. 

XLVIII. Responder e arcar pelo cumprimento de todas as obrigações fiscais, inclusive o 

pagamento, na época devida, de eventuais tributos incidentes sobre o presente edital. 

XLIX. Responder e arcar pelo atendimento de todas as obrigações sociais e trabalhistas 

derivadas do contrato de trabalho de seu pessoal, utilizadas no cumprimento deste 

instrumento. 

L. Responder pela violação das leis, regulamentos ou posturas aplicáveis aos serviços 

perpetrados por si, seus empregados ou prepostos. 

LI. Arcar com o ônus de todos os danos eventualmente causados em decorrência de atos 

culposos ou dolosos praticados por seus funcionários e prepostos, quando no exercício das 

funções, objeto deste instrumento, inclusive por acidentes provocados por seus veículos e 

equipamentos, dentro ou fora das instalações do Município de Curitiba. 

LII. Ressarcir e/ou repor de imediato o bem danificado, destruido ou desaparecido, 

assumindo a responsabilidade pelos prejuízos à Feas, bem como a terceiros, desde que 

comprovada a ação ou a omissão por parte da empresa, como por exemplo: manter a 

integridade das instalações, tais como telas de proteção, placas de sinalização, cerâmicas, 

azulejos, trancas, torneiras, interruptores e outros). 

LIII. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, em 

virtude de imperfeições detectadas no período de vigência do contrato, substituindo ou 

refazendo, sem ônus à Feas, dos serviços executados em desacordo com o especificado no 

edital ou em legislação. 

LIV. Arcar com todas as despesas decorrentes da necessidade de diligência de até 03(três) 

técnicos na etapa da habilitação técnica, bem como, na etapa de fiscalização do contrato, 

(deslocamento, hospedagem e alimentação), para empresas sediadas fora do Município de 

Curitiba. 
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LV. A Contratada é responsável pela manutenção da integridade dos locais de 

acondicionamento dos resíduos, bem como todos os itens que nele contiver (tais como 

telas, placas de sinalização, cerâmicas, azulejos e outros), devendo mantê- los em perfeitas 

condições. 

Parágrafo Primeiro  

A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transfere a Administração Pública a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato; 

Parágrafo Segundo  

No caso de discordância com os conteúdos, a CONTRATANTE reserva- se o direito 

de realizar a análise, sendo que o ônus da alteração será de inteira responsabilidade da 

Contratada. 

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

I. Responsabilizar-se pela administração do contrato, aqui denominado CONTRATANTE a 

Fundação Estatal de Atenção 6 Saúde - Feas. 

II. Informar por escrito e manter atualizado a relação de todos os locais de coleta bem como 

a sua respectiva freqüência e quantidade de contentores/bombonas para coleta externa.  

III. Fornecer a listagem dos resíduos gerados nos equipamentos de saúde da Secretaria 

Municipal da Saúde de Curitiba, para que a CONTRATADA se organize e defina o fluxo 

adequado para o respectivo tratamento. 

IV.Solicitar, formalmente e com antecedência  minima  de 24 horas, a realização excepcional 

de coletas além das estabelecidas no contrato, as quais serão realizadas nas mesmas 

condições fixadas neste Edital. 

V. Não depositar nos recipientes da CONTRATADA, quaisquer resíduos cujo depósito não 

seja autorizado pelas autoridades competentes, ou que prejudiquem ou danifiquem seus 

equipamentos e coloquem em risco a integridade física de seus funcionários, tais como 

explosivos, corrosivos ou similares. 

VI.Exigir substituição por escrito, por meio de oficio, de todo empregado da CONTRATADA, 

cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento dos serviços e A produtividade. Se a 
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substituição der origem A ação judicial, a CONTRATANTE não terá em nenhum caso, 

qualquer responsabilidade. 

VII. Segregar, embalar e acondicionar os RSS, por grupo especifico, produzidos no local 

de sua geração, de acordo com as suas características físicas, químicas, biológicas, 

espécie, estado físico e classificação, nos termos da Resolução do CONAMA n.° 358 de 29 

de abril de 2005 e Resolução RDC da AN VISA n° 306 de 07 de dezembro de 2004. 

VIII. Manter identificados os sacos de acondicionamento, os recipientes de coleta interna, 

os recipientes de transporte interno e os locais de armazenamento dos RSS, a fim de que a 

CONTRATADA obtenha todas as informações necessárias para o reconhecimento e 

manuseio dos RSS a serem coletados nos termos da norma da ABTN, NBR 7.500, bem 

como das demais exigências relacionadas A classificação e risco especifico de cada grupo 

de resíduos. 

IX.Designar o profissional responsável de cada unidade atendida para receber da 

CONTRATADA o comprovante da coleta realizada de acordo com a freqüência estabelecida 

no Anexo  III  do presente instrumento. 

X. Facilitar a acessibilidade dos veículos de transportes da CONTRATADA As suas 

instalações e/ou ao(s) local(is) de coleta, evitando demora desnecessária na execução dos 

serviços. 

XI.Cumprir no que lhe compete As obrigações que lhe são impostas pelo Decreto Federal n° 

96.044 de 18 de maio de 1988, pela Resolução do CONAMA n.° 358 de 29 de abril de 2005 

e Resolução RDC da AN VISA n.° 306, de 07/12/2004, além das demais legislações, normas 

e instruções aplicáveis. 

XII. Solicitar, cópia(s) do(s) Atestado(s) de Saúde Ocupacional dos funcionários da 

CONTRATADA, conforme previsto na Lei Federal 6.514/77 e sua Norma Regulamentadora 

n° 07 aprovada pela Portaria  GM  n° 3.214/78. 

XIII. Comunicar 5 CONTRATADA, por meio eletrônico, com antecedência  minima  de 48 

(quarenta e oito) horas, a suspensão temporária dos serviços, por ocorrência de feriados 

prolongados, férias coletivas ou reformas dos equipamentos de saúde, bem como outras 

situações que venham a ocorrer. 

XIV. Comunicar a CONTRATADA, por meio eletrônico, no prazo de 24(vinte e quatro) 

horas, qualquer alteração necessária nos horários dos serviços a serem realizados. 

XV. Fornecer informações adicionais A CONTRATADA, para dirimir dúvidas e orientá-la 

nos casos omissos. 

XVI. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para a correção de eventuais defeitos, 

irregularidades ou falhas de ordem técnica, constatados na execução dos serviços. 
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t. 

CLAUSULA NONA — DA  MAO  DE OBRA E MEDICINA DO TRABALHO 

I. Os funcionários que irão realizar a prestação do serviço deverão se apresentar 

devidamente asseados, uniformizados, identificados com crachá com foto e com os 

equipamentos necessários A perfeita execução dos serviços. 

II. Proibir a utilização de produtos fumfgenos (de acordo com a Lei Municipal n° 13.254 de 

19 de agosto de 2009 e a Lei federal n° 9294 de 15 de julho de 1996) bem como o consumo 

de bebidas alcoólicas ou o uso de substâncias tóxicas por seus funcionários, quando 

estiverem prestando o serviço objeto deste edital, sendo que será considerada conduta 

prejudicial ao bom andamento dos serviços, a utilização dos mesmos.  

III. Informar aos seus funcionários que é proibido solicitar gratificações ou donativos de 

qualquer espécie. 

IV.Cumprir rigorosamente as disposições legais e regulamentares pertinentes A segurança, 

higiene e medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e materiais 

necessários aos trabalhadores, bem como arcar com as despesas referentes A sua 

manutenção. 

V. Fornecer uniformes, Equipamentos de Proteção Individual — EPI's com Certificado de 

Aprovação - C.A e demais materiais adequados aos serviços executados, em conformidade 

com a Lei Federal 6.514/77 e sua Norma Regulamentadora n° 06 aprovada pela Portaria  

GM  n° 3.214/78 para garantir a segurança e bem-estar do empregado. 

VI.Os uniformes e EPI's deverão ser de uso individual contemplando minimamente: 

a. Calça comprida e camisa com manga comprida, de tecido resistente e de cor clara; 

b. Luvas de  PVC  clara, cano longo e antiderrapante; 

c. Botas de  PVC,  com cano 3/4, solado antiderrapante, na cor clara; 

d. Boné de cor clara; 

e. Respirador com carvão ativado para resíduos infectantes e gases; 

f. Óculos transparentes de plástico resistente com proteção lateral. 

VII. Executar o serviço de higienização e desinfecção de uniformes e EPI's em locais 

licenciados pela Vigilância Sanitária e Ambiental, para este fim. 

VIII. Manter, executar e atualizar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) observando-se as Normas Regulamentadoras, em especial a  NR  7 e a Portaria 

n.° 08 de 08 de maio de 1996, Portaria n.° 24 de 29 de dezembro de 1994, Portaria n.° 12 de 

06 de junho de 1983, Portaria. ° 3.700 de 31 de outubro de 1990 e Portaria n.° 19 de 09 de 

abril de 1998 do Ministério do Trabalho e suas alterações. 

IX.Manter, executar e atualizar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)), 

observando-se as Normas Regulannentadoras, em especial a  NR  1 e Portaria  GM  n° 3.214 
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de 8 de junho de 1978, Portaria da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SSST) n° 

25 de 29 de dezembro de 1994 e suas atualizações. 

X. No caso de empresas que utilizem equipamentos com a finalidade de produzir ou 

acumular vapor sob pressão superior A atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia em 

seu sistema de tratamento de resíduos, deverá ser apresentada cópia do Relatório de 

Inspeção, elaborado e assinado por profissional devidamente habilitado, observando os 

devidos prazos de validade, em atendimento a Regulamentação do Ministério do Trabalho, 

conforme Portaria  GM  n°. 3.214 de Junho de 1978, estabelecida pela  NR-13. 

XI.Admitir mão-de-obra qualificada para o desempenho dos serviços licitados, correndo por 

sua conta também os encargos e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais, comerciais e outros, bem como indenização de acidentes de trabalho de qualquer 

natureza, respondendo a empresa CONTRATADA pelos danos causados por seus 

empregados, auxiliares e prepostos ao patrimônio público ou a outrem. 

XII. Utilizar-se de mão-de-obra qualificada e capacitada para os serviços de coleta, 

transporte, tratamento e destino final dos resíduos em conformidade com os itens 2.5, 18, 

18.1, 19 e 21 da RDC ANVISA n° 306 /04, que deverão ser comprovados por meio de dos 

certificados ou cópias de lista(s) de presença desde que contenham data, nome e assinatura 

dos funcionários e descrição dos temas abordados, solicitados a qualquer momento pelo 

CONTRATANTE. 

XIII. Providenciar a substituição de todo empregado, cuja conduta seja prejudicial ao bom 

andamento dos serviços e a produtividade. 0 prazo será de 48 horas contadas a partir da 

ciência da Feas, solicitando a referida substituição. 

a. Se a substituição der origem A ação judicial, o CONTRATANTE não terá em 

nenhum caso qualquer responsabilidade. 

XIV. Realizar treinamento anual para as equipes de profissionais da Feas com informações 

sobre o processo de coleta, transporte, tratamento e destinação final, sendo que a data do 

referido treinamento será definida por acordo entre as partes, sem ônus para o 

CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA — DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualquer 

motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda, em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita As 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 
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a. Advertência. 

b. no caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa de mora será de 

até 1% ao dia sobre o valor da parcela ou etapa inadimplida do contratado, observado 

o prazo máximo de 10 dias, conforme artigo 112, inciso I do Decreto Municipal 

610/2019, ficando a CONTRATADA sujeita As penalidades previstas nos artigos 86, 

87 e 88 da Lei n.° 8666/93. 

c. no caso de inadimplemento do contrato, poderá ser aplicada multa punitiva de 

10% 

d. sobre o valor remanescente da contratação, conforme artigo 112, inciso I do 

Decreto Municipal 610/2019, de acordo com o artigo 87, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93. 

e. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior 

a 2 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado A administração pública, de acordo com a Lei 

n.° 8666/93. 

f. Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com 

publicação na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93. 

Parágrafo Primeiro  

A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) poderão ser 

cumuladas. 

Parágrafo Segundo  

Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

CONTRATADA na Feas. 

Parágrafo Terceiro  

A CONTRATANTE poderá motivadamente aplicar as penalidades estabelecidas 

em Lei n° 8.666/93 independentemente da ordem em que estejam previstas, considerando 

sempre a gravidade e eventuais prejuízos causados ao Erário e os princípios que regem 

Administração. 

Parágrafo Quarto  

A aplicação de penalidades não prejudica o direito da CONTRATANTE de 

recorrer As garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos causados 
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pelo inadimplente, podendo, ainda, reter créditos decorrentes do contrato, ou promover a 

cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços acordados poderão ser alterados, por reajuste ou repactuação, após 

decorridos 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta, nos termos da 

Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 

1993, Decreto Municipal n°610/2019 e Instrução Normativa n°02/2021 — SMF, ou seja, será 

adotado como critério de reajuste o IPC- A. 

Parágrafo Único 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice 

substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 

remanescente. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS 

Correrão por conta exclusivos da CONTRATADA, todos os impostos e taxas que 

forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, ou vierem a ser criados. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DA RENÚNCIA 

A CONTRATADA, por si e por seus eventuais sucessores, renuncia 

expressamente a qualquer ação, questionamento ou pedido de devolução judicial ou 

administrativo relativamente aos tributos municipais incidentes sobre o presente contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA— DA RESCISÃO 

0 presente contrato poderá ser rescindido sem ônus, de comum acordo entre as 

partes ou unilateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da 

Lei 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro 
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Na hipótese de a CONTRATADA solicitar a rescisão, ficará obrigada a continuar 

prestando os serviços contratados por período a ser estipulado pela CONTRATANTE, a 

contar do recebimento da notificação. 

Parágrafo Segundo  

Se, a qualquer tempo, na vigência deste contrato, a CONTRATADA tiver 

decretada sua falência ou vier a se dissolver, de pleno direito ou extrajudicialmente, fica o 

presente contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo da resolução de eventuais 

pendências. 

Parágrafo Terceiro 

Em qualquer hipótese de rescisão, caberá única e exclusivamente 

CONTRATADA o recolhimento das verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas, 

independentemente do período de comunicação da rescisão formulado pela 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Quarto 

O inadimplemento de qualquer cláusula do presente contrato poderá ser motivo de 

sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, além de responder a CONTRATADA por perdas e danos, quando esta: 

a- Não cumprir as obrigações assumidas; 

b- Falir, encontrar-se em Recuperação Judicial ou dissolver-se; 

c- Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa 

anuência da CONTRATANTE; 

d- Tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridades competentes, de 

acordo com a legislação em vigor; 

e- Interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA— DO ABANDONO 

0 abandono na execução dos serviços em qualquer etapa, por parte da 

contratada, ensejará na ação de perdas e danos em valor referencial igual ao dobro do valor 

contratado. 
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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA— DA OBSERVÂNCIA À LEI 8.666/93 

0 presente instrumento sujeita o CONTRATANTE e a CONTRATADA As normas 

contidas na Lei n° 8.666/93 bem como demais legislações aplicáveis A espécie. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatos, ficam designados os servidores  Leila  Cristina Borges de 

Macedo Ribas (matricula funcional 4743) e  Adrian  de Oliveira Lima (matricula funcional n.° 

3680) como gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA— DA VIGÊNCIA 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, 

mediante interesse entre as partes, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme previsto no 

inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93. Não obstante, os prazos para realização dos serviços, 

constantes no Edital de Embasamento, deverão ser observados. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA— DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

A CONTRATADA, por si e por seus empregados, obriga-se a atuar no presente 

Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e 

as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada pais onde 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados da 

CONTRATANTE. No manuseio dos dados a CONTRATADA deverá: 

I. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas 

apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os 

dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a 

proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, 

divulgação ou perda acidental ou indevida; 

II. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão 

de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, 

modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da 

CONTRATANTE; 
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Ill. Garantir, que os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com 

exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 

indiretamente. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer 

dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a 

CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis; 

IV. Notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito da 

ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação das 

disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus 

funcionários, ou terceiros autorizados de que venha a ter conhecimento ou suspeita. 

Paragrafo primeiro 

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer 

multa ou penalidade imposta A CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do 

descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capitulo 

quanto A proteção e uso dos dados pessoais. 

Paragrafo segundo  

Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o 

tratamento e, em no prazo máximo de 30 dias, sob instruções e na medida do determinado 

pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias 

porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite 

mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD. 

Paragrafo terceiro 

A CONTRATADA declara, por meio deste instrumento, que: 

I. Cumpre a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, 

especialmente a Lei 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD"), sem 

exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema; implementando todas 

as medidas técnicas de segurança da informação disponíveis, além de medidas 

organizacionais para controle de acesso aos Dados Pessoais; 

II. Atua como Controladora de Dados Pessoais, de forma autônoma e independente, 

nos termos da LGPD, respondendo pelas atividades de Tratamento a que tenha 

ingerência, incluídas aquelas conduzidas por seus empregados e, em nenhuma 
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hipótese a CONTRATANTE será responsabilizada pelo Tratamento de Dados 

Pessoais realizados pela CONTRATADA. 

CLAUSULA VIGÉSIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO 

Elegem as partes o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, para 

as ações que porventura decorram do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim acordados, foi este instrumento lavrado, que depois de lido e 

achado conforme, vai por todos assinados, na presença de duas testemunhas, em uma 

única via, de onde serão extraídas as cópias necessárias. 

Curitiba, xx de xxxxxxx de xxxxxx. 

Sezifredo Paulo Alves Paz xxxxxxxxxxxxxxmx  

Diretor Geral — Feas CONTRATADA 

Deise Sueli de  Pietro Caputo Pedro Henrique  Wino  Borges 

Diretora Administrativo- Financeira Feae Assessor Jurídico Feas 

1a Testemunha 2a  Testemunha 



Deise S eli de Pietro Caputo  
Diretora  A ministrativa  Financeira  

FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Declaramos conforme o contido no  Art.  28 do Decreto n° 610/19 PMC, que os preços fixados neste processo estão de acordo com os praticados no mercado. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E, 

conforme classificação da RDC n.2  306/2004 -Anvisa e resolução Conama n2  358/2005, nas unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) meses 

Código 
Tasy 

ITEM LOCAL 
QTD 

(kg/ano) no) 

AMBSERV TRATAMENTO 

DE RESÍDUOSCNPJ 

07.067.1)01/0001-00 

TRANSRESiDUOS 

AMBIENTALCNPJ 

77.371.789/0001-11 

ECCOS AMBIENTAL 

RESÍDUOS DE SAUDE LTDA - 

CNPJ 14.280.759/0001-80 

PIOATIVA AMBIENTAL 
GESTA0 E TRATAMENTO DE 
• • f€.• A 

RESÍDUOS DE SAUDE LTDA - 
CNPJ 12.012.504/0002-91 

NOVA ESTRE  
10.556.415/0001-08 

LEA  - CNPJ MEDIA DOS 

VA 

3,MENORES 

LOFtES 

Valor Unitério 
(kg) 

Valor Anual 
(kgkno) 

Valor Unitário 
(kg) 

Valor Anual 
(kg/ano) • .. 

Valor Unitário 
(kg) 

Valor Anual 
(kg/ano)  

;ValOr Unitério 

NM  
Valor 00a( 

(kg/ano) ' 
Valor Unitário 

(kg) 

Valor Anual 
• (kg/ino) 

Valor Unitário 
(kg) 

ValorAnual 
(kg/ano) 

221311 
Resíduo 

infectante do 
Grupo NE 

HIZA 144.000 R$11,50 R$1.656.000,00 R$8,60 R$1.238.400,00 R$4,90 R$705.600,00 R$5,78 R$832.320,00 R$4,80 R$691.200,00 R$546 ' R$743.040,00 , 

CMCBN 120.600 R$11,50 R$1.386.900,00 R$8,60 R$1.037.160,00 R$4,90 R$590.940,00 R$5,78 R$697.068,00 R$4,80 R$578.880,00 R55,16 R$622.296,00 

UPA 

TATUQUARA 
21.600 R$11,50 R$248.400,00 R$8,60 R$185.760,00 R$4,90 R$105.840,00 R$5,78 R$124.848,00 R$4,80 R$103.680,00 R$5,16 •R '111,456,00 

UPA 

FAZENDINHA 
21.600 R$11,50 R$248.400,00 R$8,60 R$185.760,00 R$4,90 R$105.840,00 R$5,78 R$124.848,00 R$4,80 R$103.680,00 R$5,16 R$111.456,00 

UPA 

BOQUEIRÃO 
21.600 R$11,50 R$248.400,00 R$8,60 R$185.760,00 R$4,90 R$105.840,00 R$5,78 R$124.848,00 R$4,80 

- 
R$103.680,00 R$5,16 R$111.456,00 

, . 

UPA CIC 21.600 R$11,50 
....- 

R$248.400,00 R$8,60 R$185.760,00 R$4,90 
-. 

R$105.840,00 R$5,78 R$124.848,00 R$4,80 R$103.680,00 R$5,16 RS111.456,00 

221312 
Resíduo 

químico do  
Grupo B 

HAS  24.000 R$11,50 R$276.000,00 R$9,75 R$234.000,00 R$5,30 R$127.200,00 R$6,40 R$153.600,00 R$6,00 R$144.000,00 Ft$5,90 R$141,600,00 

VALOR TOTAL R$4.312.500,00 R$3.252.600,00 R$ 1.847.100,00 R$ 2.182.380,00 R$ 1.828.800,00 R$ 1.952.760,00 

Curitiba 01 de julho de 2022. 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para 

garantir que pelo menos três empresas participem deste certame, 

informo que o critério adotado para o os itens foi a média entre os três 

menores orçamentos apre ntados 

arretoca 
dministrativa Feas  

Média do Valor Total R$ 1.952.760,00 (um milhão novecentos e cinquenta e dois mil setecentos e sessenta reais) 

R3\`-,)L\  
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Curitiba, 01 de julho de 2022. 

JUSTIFICATIVA DAS ESCOLHAS DOS PREÇOS 

No que diz respeito aos pregos escolhidos para referência, constantes no 

presente processo licitatório, para Contratação de empresa para prestação de serviços de 

coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos 

grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E, conforme classificação 

da RDC n.° 306/2004 — Anvisa e resolução Conama n° 358/2005, nas unidades geridas pela 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas, pelo período de 12 (doze) meses, informo o 

critério adotado: 

Considerando o descritivo solicitado, os valores orçados e, para garantir que 

pelo menos três empresas participem deste certame, informo que o critério adotado para o 

os itens foi a média entre os três menores orçamentos apresentadosl. Para a formação dos 

pregos foi descartado os orçamentos das empresas "Ambserv Tratamento de Resíduos 

LTDA" e "Transresiduos Ambiental S.A.", por estar acima da média dos 3 orçamentos, 

visando a economicidade. 

Portanto, reiteramos que os pregos praticados no presente processo estão de 

acordo com os praticados no mercado e que as decisões visam à equilibrada e econômica 

na contratação dos serviços por parte da Feas, sem que haja desnecessária majoração dos 

pregos e que o principio da economicidade seja respeitado. 

Em tempo, solicito que a aquisição dos itens se dê um único lote visando à 

padronização da prestação de serviços. Convém mencionar que lidar com um menor 

número de fornecedores diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o 

processo de contratação, pois o aumento da eficiência administrativa do setor público passa 

pela otimização do gerenciamento de seus contratos de fornecimento frente a um número 

reduzido de servidores. Essa eficiência administrativa também é de estatura constitucional e 

1  Artigo 30: A estimativa de preço de materiais, de equipamentos, de insumos, e de serviços 
contratados para fornecimento de bens, deverá ser elaborada com base na média aritmética simples 
de, no  minim,  três referências de preço, obtidas, isoladas ou conjuntamente, por meio de pesquisa 
de pregos no mercado, em órgãos ou em entidades da Administração Pública. (Decreto Municipal 
610/2019) 
§2° Quando for adotada a metodologia da estimativa de preço pelo cálculo da média a itmética 
simples, deverão ser excluídos os valores extremos e desarrazoados que possfi alterar 
significativamente a tendência central do resultado da amostra. 



arreto Fonseca 

Administrativa 

 

Contratos 
Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161 

Capão Raso — Curitiba/PR 
81.312-170 - 3316-5914 

contratosfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br  

deve ser buscada pela administração pública. Inexiste ilegalidade na realização de pregão 

com previsão de adjudicação por valor global, e não por itens, desde que estes itens do lote 

sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si. Ao se 

agrupar itens de características técnicas semelhantes, os licitantes possuem margem de 

negociação maior uma vez que comercializam grandes quantidades. 
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Zimbra jeacorreia@leaes.curitiba.pr.gov.br  

RES: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e 
seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e AS, grupo B e grupo E 

De : MAURÍCIO MILHORETTO - LICITAÇÕES AMBSERV <licitacaoprl@ambserv.com.br> 

Assunto : RES: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de 
saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E 

Para : jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Bom dia, tudo bem? 

Conforme solicitado, segue orçamento em anexo. 

Qualquer dúvida estou à disposição. 

Atenciosamente, 

qua,  25 de mal de 2022 10:48 

06 anexos 

RMBSERV 
TRATAMENTO DE RESiDUOS  

Mauricio Milhoretto 
LicitagDes 
(41) 3398-2377 

Unidade - PR 
Rua Alexandre Zanchetta, 337- São José dos Pinhais - PR 

wwwidkambseni.com.br   

Os dados contidos nesta mensagem estão protegidos de acordo com a Lei n° 13. 709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD"),  parse  tratar de informação 
privilegiada e confidencial, legalmente resguardada, referindo — se exclusivamente ao relacionamento comercial entre empresas. A divulgação, distribuição, reprodução ou 
qualquer forma de utilização deste documento sem consentimento do titular de dados, sujeitará o infrator  cis  penalidades previstas nos artigos 153 e 154 do Código Penal e 
no Lei 13.709/2018. 
Caso não seja o destinatário correto favor comunicar imediatamente e eliminar esta mensagem. 

De:  Jean  Carlos Correia <jeacorreiaftfeaes.curitiba.pr.gov.br› 
Enviada em: terça-feira, 24 de maio de 2022 09:07 

Para: comercialpr@ambserv.com.br• comercialpr2@ambserv.com.br  
Assunto: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e AS, 
grupo 8 e grupo E 

Bom dia. 

Solicitamos orçamento para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 
resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E , conforme Termo de Referência em Anexo e 
tabela abaixo: 

A vigência do contrato  sera  de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei. 

3) DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:  A prestação do serviço dar-se-6 nas unidades de negócio da Feas. 

Grupo de resíduos Geração mensal 

(kg/nib's) 

Geração anual 

(kg/ano) 

Valor máximo unitário 

(kg) 

Valor total 

mensal 

Valor total ANUAL 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Hospital Municipal do Idoso 

Zilda Arns 
12.000 Kg/mês 144.000 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Centro Médico Comunitário Bairro 

Novo 

10.050 Kg/mês 120.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Pronto Atendimento 

Tatuquara 
1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Pronto Atendimento 

Fazendinha 
1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo NE_ 

Unidade Pronto Atendimento 

Boqueirão 
1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Pronto Atendimento CIC 1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo químico do Grupo B 2.000 Kg/mês 24.000 kg R$ R$ R$ 

Atenciosamente 

https://webmail.curitiba.prgov.br/h/printmessage?id=12788&tz=America/Sao_Paulo  1/2 
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Jean  Carlos Correia 
Supervisor Cargos e Salários 

Contratos 
(41) 3316-5717 I jeacorreiaegeaes.curitiba.pr.gov.hr  

AMB-FP- LIC-115.2022 - FEAS CURITIBA.pdf 
113 KB 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=12788&tz=America/Sao_Paulo  2/2 



AMB-IC-01 FP-04.01  Revisão: 01 Página 1 de 3 

RMBSERV 
TRATAMÉNTO DE RtSiDUC4.  

São José dos Pinhais, 25 de Maio de 2022. 

Proposta Comercial AMB 115.2022 

Requisitante: FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE — FEAS 
Entidade: Pública Local: CURITIBA — PR 
Contato:  Jean  Carlos Correia Telefone: (41) 3316-5717  

E-mail:  jeacorreia@feaes.curitiba.prgov.br  

Contato Ambserv: 

Razão Social: Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda. 
CNPJ n° 07.067.001/0001-00 

Consultor: Mauricio Milhoretto Telefone: (41) 3398-2377  
E-mail:  licitacaopr1@ambserv.com.br  

Endereço: Rua Alexandre Zanchetta, 337, Campina, São José dos Pinhais CEP: 83015-148 

A Ambserv foi fundada em 2004, e consolidou sua marca no mercado de Gerenciamento de 

Resíduos Industriais e de Serviços de Saúde. A empresa se tornou uma referência no mercado nacional, e 

está capacitada para atuar em todos os seguimentos para o Gerenciamento de Resíduos (industriais, 

hospitais, laboratórios, clinicas, órgão governamentais, entre outros). 

A AmbServ é uma empresa especializada no gerenciamento total de resíduos, que oferece ao 

cliente serviços e soluções completas, desde treinamentos, acondicionamento, transporte, tratamento e 

destinagão final de diversos tipos de resíduos. 

A equipe técnica-comercial da AmbServ é formada por um quadro profissional altamente 

qualificado, com profissionais experientes e multidisciplinares, que oferece soluções conforme a 

necessidade de cada cliente, sempre dentro das legislações vigentes. AmbServ aliando tecnologia, 

economia e confiabilidade para sua empresa. 

1. Objetivo do(s) Serviço(s): 

a) Segregação de resíduos na unidade da AmbServ em São José dos Pinhais-PR. 

b) Encaminhamento para destinagão dos resíduos, visando uma disposição segura e ambientalmente 

adequada. 

2. Dados do(s) Serviço(s): 

Coleta, transporte, armazenamento, tratamento, descaracterização, destinagão final dos resíduos tratados e 

emissão do certificado de tratamento. A AmbServ executará as atividades citadas de acordo com a 

Resolução ANVISA/RDC n° 222/18, Resolução CONAMA n° 358/2005 e normas aplicáveis tais como: 

ABNT NBR 12807, 12809, 12810/1993, ABNT NBR 9191/2002, ABNT NBR 10004/2004, ABNT NBR 

7500/2005, ABNT NBR 9735/2005, ABNT NBR 13221/2005, ABNT NBR 7503/2006. 
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FIMBSERV 
TRATAMENTO  OF  RESibtJos 

3. Acondicionamento e Transporte: A segregação e acondicionamento dos resíduos serão de 

responsabilidade do estabelecimento gerador. A AmbServ será responsável pela coleta dos resíduos, 

utilizando funcionários treinados para a atividade, executando o transporte em veículos especiais, 

devidamente licenciados e identificados para esta atividade. 

4. Valores: 

Grupo de resíduos Geração mensal 

(kg/mês) 

Geração 

anual 

(kg/ano) 

Valor máximo 

unitário (kg) 

Valor total 

mensal 

Valor total 

ANUAL 

Pesiduo infectante do 

Grupo A/E_ Unidade 

Hospital Municipal do 

Idoso Zilda Arns 

12.000 Kg/mês 144.000 kg R$ 11,50 R$ 138.000,00 R$ 1.656.000,00 

Resíduo infectante do 

Grupo A/E_ Centro 

Médico Comunitário 

Bairro Novo 

10.050 Kg/mês 120.600 kg R$ 11,50 R$ 115.575,00 R$ 1.386.900,00 

Resíduo infectante do 

Grupo A/E_ Unidade 

Pronto Atendimento 

Tatuquara 

1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ 11,50 R$ 20.700,00 R$ 248.400,00 

resíduo infectante do 

Grupo A/E_ Unidade 

Pronto Atendimento 

Fazendinha 

1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ 11,50 R$ 20.700,00 R$ 248.400,00 

Resíduo infectante do 

Grupo A/E_ Unidade 

Pronto Atendimento 

Boqueirão 

1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ 11,50 R$ 20.700,00 R$ 248.400,00 

Resíduo infectante do 

Grupo A/E_ Unidade 

Pronto Atendimento 

CIC 

1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ 11,50 R$ 20.700,00 R$ 248.400,00 

Resíduo químico do 

Grupo B 

2.000 Kg/mês 24.000 kg R$ 11,50 R$ 23.000,00 R$ 276.000,00 



ENTO DE RESÍDUOS LTDA 
CNPJ n° 07.067.001/0001-00 
JUAREZ FALCATO VECINA 

SÓCIO/DIRETOR 
CPF N° 046.363.199-40 
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RMBSERV 
TRATAMEIVTO DE RESIDUCIA 

5. Prazo de Inicio dos Serviços: 10 dias 

6. Condições de pagamento: 30 dias 

7. Validade da Proposta: 30 dias 

• 



Grupo de resíduos Ge 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Hospital Municipal do Idoso 

Zilda Arns 
•-•.e.t ;••••40%,-.1..-sr-si,-..  A es r_s_va s A /C 

1: 

31/05/2022 11:52 Zimbra: RES: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúd 

Buscar  Jean Carlos Correia 

Contatos 

Fechar Responder 

Agenda Tarefas Porta-arquivos Preferências 

Respondera todos Encaminhar [ Arquivar—  [pagar LSpam 

RES: Prestação 

LAções 

RES: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resic 

"licitacao" <licitacao@transresiduos.com.br> De: 

Para: bean Carlos Correia" <jeacorreia@feaes.curitiba.prgov.br>)  

 

        

Orçamento n° 1273.pdf (1,5 MB) Fazer  download  I Porta-arquivos I Remover 

Bom dia. 

Segue orçamento solicitado. 

atenciosamente 

Eduardo Monteiro Bigelli - Dudu 
Engenharia 
41 3332-2224 
Rua  William Booth,  537 - Boqueirão - Curitiba/PR 
licitacao@transresiduos.com.br  
www.transresiduos.com.br  

De:  Jean  Carlos Correia <jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Enviada em: terça-feira, 24 de maio de 2022 09:16 

Para: licitacao@transresiduos.com.br  
Assunto: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde,  dc  

Bom dia. 

Irolicitamos orçamento para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de colet. 

Referência em Anexo e tabela abaixo: 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei. 

3) DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:  A prestação do serviço dar-se-6 nas unidades de negó 

https://webmail.curitiba.prgov.br/#2  1/1 
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Curitiba, 31 de março de 2822: 
PROPOSTA DE PREÇOSN91273 

A FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE CURITIBA FEAES 

A - DADOS DO FORNECEDOR 
Razão Social: TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S.A 
CNI3.1 n": 77.371.789/000141 inscrição Estadual n*: 101.893.39-14 
Endereço: Rua  William Booth,  mg 537 
Bairro: Boqueirão 
CEP: 8 6 0-120 Cidade: Curitiba Estado: Paraná 
Responsável pela cotação: Angelo Breseghello Filho 
Telefone fixo: 41 — 3332-2224 FAX/Celular: 41 — 3332-2224/99188-6274  
E-mail:  transresiduos@transresiduos.com.br  

A empresa Transresíduos Ambiental S.A, prestadora de serviço na  area  de engenharia sanitária de lirnpeza 
pública, vem apresentar, mediante solicitação do  e-mail  datado do dia 24 de maio de 2022, a proposta conforme 
parâmetros abaixo definidos: 

Grupo Residues  , 
Geracio mensal 

{Kg/mês) 
Geraçtio anual 

(Kg/alto) 
Valor máximo 

unitário (R.$/1%) 
Valor total 

mensal (R$) 
Valor total Anual 

(RS)  

Residue  mfectante do Grupo A/E_ Unidade 
Hospital Municipal o Idoso Zilda Ama  

12.000 144,000 8,60 103200,00 1.238A00,00 

Residua  infectante do Grupo A/E_ Centro Medico 
Comunitario Bairro Novo  

10.050 120.600 8,60 86.430,00 1.037.160,00 

Residua  infectante do Grupo A/E_ Unidade 
Pronto Atendimento Tatuquara  

21.600  am  15.480,00 /85360,00 

Residua  infectante do Grupo A/E_ Unidade 
Pronto Atendimento Fazendinha  

1.800 21.600 8,60 15.480,00 185.760,00 

Residua  infectante do Grupo A/E_ Unidade 
Pronto Atendimento Bogueirao 

1.800 21.600 8,60 15.480,00 185 760,00 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ Unidade 
Pronto Atendimento CIC 

1.800 21,600 8,60 is.4som 185.760,00 

Resíduo quimico do Grupo B 2.000 24.000 935 19.500,00 234.000,00 

VALOR GLOBAL MENSAL (R$) 271.050,00 
VALOR GLOBAL ANUAL (R$) 3.252.600,00 

0 Valor Unitário é de R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) por quilograma de resíduos infectante do Grupo 

A/E. 

0 Valor Unitário é de R$ 9,75 (nova reais e setenta e CITICO 'centavos) por quilograma de resíduos do Grupo B. 

O VALOR GLOBAL MENSAL E R$ 211.050,00 (duzentos e setenta e um mil e cinquenta reais). 

O VALOR GLOBAL ANUAL E.  R$ 3.252.600,00  Wes  milhães duzentos e cinquenta e dois  mile  seiscentos reais). 

Obsr, Os  locals  de coleta estão apresentados na tabela a seguir, com dados sobre frequência e quantidade de 

resíduos do grupo A/E e 

ENDEREÇO 
FREQUENCIA DE COLETA DE 

RESIDUOS 
GERAÇÃO MEDIA DE 

RESiDUOS 
GRUPO PIE GRUPO ta GRUPO NE GRUPOS .: 

Hospital do !dose -  BMA  Rua Lothario  
Boutin,  n°90, Bairro:Pinheirinho, Curitiba/PR 

Diana Semanal 470 Kg/dia 40 Kg/sernana
.  

Centro Mad's° Comunitário Bairro Novo, 
Diana Semanal 335Nyclia 40Kg  Gemara  Situado na Rua Jussara, n.° 2234,  Barrio  Sitio 

Cercado, Curitiba,  Parana  
UPATatuguara Rua Jornalista  Emilio Zola  03 vezes por 

semana em 
dias aitemados 

Sereánal 450/ semanal 8010/ Florenzano, n° 835, Bairro: Tatuguara, 
Curitiba/PR 

IiiIPACIC. localizada na Rua Senador Accialy 
Filho, 3370, Cidade industrial de Curitiba, 

Parana,  

03 vezes por 
semana em 

dias altrnados 
Semanal 

' 
450/ svmenal 101c9I ernann  

UPA Eloquelao, localizada a Rua  Prof'  
Maria de Assumpção, 2590, Boqueirão, 

Curitiba,  Parana:  

03 vezes por 
semana em 

dias attemados 
Semanal 450/semanal 101c9/ semana . 

UPA Fazendinha, localizada na Rua Carlos 03 vezes par  
semana em 

dias attemados 
Semanal 450/ semanal 1.0kg/ semana 

- ' Klemtz, 1883 —Fazendinha, Curitiba,  Parana.,  

Transresiduos  Ambiental  SA. 
Rua William Booth, 537 -  Boqueirão  - Curitiba/PR - CEP: 81650-120- Fone/Fax: (41) 3332-2224 

CNRI: 77.371.789/0001-11 - IE: 101.893.39-14 
•wwvv.tranresiduos.com.br  
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0bs2: Os equipamentos necessários à execução dos serviços estão relacionados a seguir: 

• Hospital do Idoso Zilda Arns: 

• 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e impressora 

para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pesagem de  containers  de 

até 1000 litros, realizando todas as manutenções necessárias bem como as devidas aferições 

pelo Inmetro, respeitando a frequência estabelecida pelo órgão em questão, bem coma o 

fornecimento de todos os insumos necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 

• 04 (quatro) unidades de contentores estacionários de 1000 litros para permanência rio Abrigo 

Externo do Hospital para acondicionamento de resíduos orgânicos; 

• 04 (quatro) contentores estacionários de 1000 litros para acondicionamento dos resíduos 

infectantes; 

• 02 (duas) lixeiras móveis com rodas de 240 litros para acondicionamento dos resíduos 

químicos; 

• 02 (duas) bombonas de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

• 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipiente para a 

disposição de pilhas, baterias e similares. 

• Centro Médico Comunitário Bairro Novo 

• 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e impressora 

para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pesagem de  containers  de 

até 1000 litros, realizando todas as manutenções necessárias bem coma as devidas aferições 

pelo Inmetro, respeitando a frequência estabelecida pelo órgão em questão, bem como o 

fornecimento de todos os insumos necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 

• 01 (um) contentor estacionária de 1000 litros para permanência no Abrigo Externo da Unidade 

para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

• 01 (um) contentar estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resíduos infectantes; 

• 01 (um) contentar estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resíduos recicláveis; 

• 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

• 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

• 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipiente para a 

disposição de pilhas, baterias e similares. 

• Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara 

• 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e impressora 

para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pesagem de  containers  de 

até 1000 litros, realizando todas as manutenções necessárias bem coma as devidas aferições 

pelo lnmetro, respeitando a frequência estabelecida pelo órgão em questão, bem como o 

fornecimento de todos os insumos necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 

• 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo Externo da Unidade 

para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

• 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resíduos infectantes; 

• 01 (um) contentar estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resíduos recicláveis; 

• 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

• 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

• 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipiente paja a 

disposição de pilhas, baterias e similares. • 
Transresicluos Ambiental S.A. 

Rua  William Booth,  537 - Boqueirão - Curitiba/PR - CEP: 81650-120 - Fone/Fax: (41) 3332-2224 
CNP3: 77.371.789/0001-11 - IE: 101.893.39-14 

www.tranresiduos.com.br  
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• Unidade de Pronto Atendimento CIC 

• 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e impressora 

para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pesagem de  containers  de 

até 1000 litros, realizando todas as manutenções necessárias bem coma as devidas aferições 

pelo Inmetro, respeitando a frequência estabelecida pelo órgão em questão, bem como o 

fornecimento de todos os insumos necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 

• 01 (um) contentor estacionaria de 1000 litros para permanência no Abrigo Externo da Unidade 

para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

• 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resíduos infectantes; 

• 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resíduos recicláveis; 

• 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

• 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

• 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipiente para a 

disposição de pilhas, baterias e similares. 

• Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão 

• 01 (uma) balança estacionaria, sendo uma para cada unidade, com visor digital e impressora 

para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pesagem de  containers  de 

até 1000 litros, realizando todas as manutenções necessárias bem como as devidas aferições 

pelo Inmetro, respeitando a frequência estabelecida pelo órgão em questão, bem como o 

fornecimento de todos os insumos necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 

• 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo Externo da Unidade 

para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

• 01 (um) contentar estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resíduos infectantes; 

• 01 (um) contentar estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resíduos recicláveis; 

• 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

• 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

• 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares eiou compactas e de um recipiente para a 

disposição de pilhas, baterias e similares. 

• Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha 

• 01 (uma) balança estacionaria, sendo uma para cada unidade, com visor digital e impressora 

para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pesagem de  containers  de 

até 1000 litros, realizando todas as manutenções necessárias bem coma as devidas aferições 

pelo Inmetro, respeitando a frequência estabelecida pelo órgão em questão, bem coma o 

fornecimento de todos os insumos necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 

• 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo Externo da Unidade 

para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

• 01 (um) contentar estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resíduos infectantes; 

• 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resíduos recicláveis; 

• 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

• 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

• 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares eiou compactas e de um  recipient  para a 

disposição de pilhas, baterias e similares. 

Transresiduos  Ambiental S.A.  
Rua William Booth, 537 -  Boqueirão  - Curitiba/PR - CEP: 81650-120 - Fone/Fax: (41) 3332-2224 

CNN: 77.371.789/0001-11 - IE: 101.893.39-14 
www.tranresiduos.com.br  



Prazo do Orçamento: 

Nome da Empresa:  

CNN:  

Nome do representante legal 

Condições de Pagamento:  
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60 (sessenta) da data da proposta 

TRANSRESÍDUOS AMBIENTAL S.A. 

77.371.789/000141 
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Z71 789/0001-ln 
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Boqueirão - CEP 81650-120 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Divida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 14.336.329  

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão n° 

Data e hora da emissão 

36121399 

04/05/2022 15:17:44  

Folha 1 de 1 

(hora de  Brasilia)  

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  



„ 
25/05/2022 14:34 Zimbra •=1  

Zimbra jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus 
subgrupos: Al, A2, A3, A4 e AS, grupo B e grupo E 

De : Eccos Resíduos <contato@eccosresidwA.coin.br> . _ 
Assunto : Re: Prestação de serviços  di  coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de 

saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E 
Para :  Jean  Carlos Correia <jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br> 

Bom dia Sr  Jean  Carlos, 

Segue orçamento conforme solicitado, caso necessite de mudança, favor retornar. 

Atenciosamente 

Vanderlei Procópio da Cruz 

Em ter., 24 de nnai. de 2022 às 09:18,  Jean  Carlos Correia <jeacorreiaftfeaes.curitiba.pr.gov.br> escreveu: 
Bom dia.  

qua,  25 de mal de 2022 10:14 
64)2 anexos 

Solicitamos orçamento para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 
residuos de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E , conforme Termo de Referência em Anexo e 
tabela abaixo: 

A vigência do contrato  sera  de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei. 

• 3) DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:  A prestação do serviço dar-se-á nas unidades de negócio da Feas. 

Grupo de residuos Geração mensal 
(kg/mês) 

Geração anual 
(kg/ano) 

Valor máximo unitário 
(kg) 

Valor total 

mensal 

Valor total ANUAL 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Hospital Municipal do Idoso 
Zilda Ams 

12.000 Kg/mês 144.000 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 
Centro Médico Comunitário Bairro 

Novo 
10.050 Kg/mês 120.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Pronto Atendimento 
Tatuquara 

1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Pronto Atendimento 

Fazendinha 
1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 
Unidade Pronto Atendimento 
Boqueirão 

1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Pronto Atendimento CIC 1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo químico do Grupo B 2.000 Kg/mês 24.000 kg R$ R$ R$ 

1 Atenciosamente  

Jean  Carlos Correia 
Supervisor Cargos e Salários 
Contratos 
(41) 3316-5717 I  jeacorreia@feara.curitiba.pr.gov.br  

Att, 
Vanderlei Procópio da Cruz 
ECCOS AMBIENTAL RESÍDUOS DE SA6DE LIDA 
RUA ANTÔNIO OLECH, 200 - DISTRITO DE SERRINHA - CAIXA POSTAL 09 
CONTENDA/PARANÁ 
(41)99144-8840 
ECCOS RESÍDUOS DE SAÚDE 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=12783&tz=America/Sao_Paulo  1/2 



eccos 
AMBIENTAL 
TRATAmeuTo oe Resjotgas CNPJ:14.280.759/0001/80 

ORCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 0541/2022 

Dados Cadastrais do Participante 

Razão Social ou Nome: ECCOS AMBIENTAL RESÍDUOS DE SAÚD&LTDA. 
Endereço: Rua Antônio blech, 200 — Caixa Postal 09 
Bairro: Distrito de Serrinha CEP: 83.730-000 Fone: (41) 9 9144-8840 
Município: Contenda Estado: Paraná 
CNPJ/CPF 14.280.759/0001-80 Insc. Estadual/RG: 90602111-05 
Banco: Do Brasil Agência: 0616-5 C/C: 49155-1 

1. OBJETO 

Tem como objetivo a prestação de serviços para coleta, transporte, tratamento e destinação final de 
Resíduos da Saúde nas unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde - Feas, pelo 
período de 12 (doze) meses atendendo aos requisitos e padrões técnicos da ABNT e Normas 
Ambientais Vigentes, em conformidade com a Resolução da ANVISA — RDC 222/2018, juntamente 
com a Resolução n° 358/04 do CONAMA que define a coleta, transporte e destinação final dos 
resíduos de serviços de saúde dos GRUPOS A — INFECTANTE, B — QUÍMICOS e E - 
PERFUROCORTANTES. 
1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.1. A coleta será feita por pessoal Habilitado e o transporte  sera  efetuado, em veículos de frota 
própria, identificados conforme NBR 7500 e obedecendo ao disposto na NBR 13221 (Fevereiro 2003), 
NBR 12810(1993), NBR 10004 (Novembro 2004) e Resolução n° 420 de 12 de Fevereiro de 2004 do 
Ministério dos Transportes e suas atualizações; 
2.2. Os resíduos coletados serão encaminhados para TRATAMENTO TÉRMICO  (AUTOCLAVE  OU 
INCINERAÇÃO) de acordo com a Classificação dos Resíduos, em local de Tratamento devidamente 
certificado por órgãos ambientais e de saúde; 
2.3. Recebimento de Manifesto para Transporte de Resíduos — MTR através do SINIR; 

3. VALORES DA PROPOSTA 

Unidade Hospital MuniPipai dolido Zilda Arn s  'al  

Descrigão do objeto Und. 
Quant. 

(kg) mos  
Quant. (kg) 

anual  
Valor 
Unit.  

Valor Mensal Valor Total 
Anual 

Coleta, Transporte, 
tratamento e Destinagão 
Final de RSS - Grupo - 
A/E 

KG 
12.000 144.000 R$4,90 R$58.800,00 R$705.600,00 

Centro 

Und. 

Médico 

Quant. (kg) mês  

Comunitário Bairro 

Quant. (kg) 
anual  

Novo 

Descrição do objeto 
Valor 
Unit.  

Valor Mensal Valor Total 
Anual 

Coleta, Transporte, 
tratamento e Destinagão 
Final de RSS - Grupo - 
A/E 

KG 10.050 120.600 R$4,90 R$49.245,00 R$590.940,00 

Unidade Pronto Atendimento Tatuquara 

Rua Antônio Olech, 200- CX Postal 09- CEP: 83.730-000 - Fone:41-9144-8840 - Contenda/ PR. 
eccos.ambientalAhotmail.com  
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eccos 
AMBIENTAL 
7NaliMENTO RESit:11.10S- CNPJ:14.280.759/0001/80 

Descrição do objeto Und. Quant. 
(kg) mês 

Quant. (kg) 
anual  

Valor 
Unit.  

Valor Mensal Valor Total 
Anual 

Coleta, Transporte, 
tratamento e Destinagão 
Final de RSS - Grupo - 
NE 

KG 1.800 21.600 R$4,90 R$8.820,00 R$105.840,00 

Unidade Pronto Atendimentb Fazendinha 

Descrição do objeto Und. Quant. 
(kg) mês 

Quant. (kg) 
anual  

Valor 
Unit.  

Valor Mensal Valor Total 
Anual 

Coleta, Transporte, 
tratamento e Destinagão 
Final de RSS - Grupo - 
NE 

KG 1.800 21.600 R$4,90 R$8.820,00 R$105.840,00 

Unidade Pronto Atendimento Boqueirão 

Descrição do objeto Und. Quant. 
(kg) mês 

Quant. (kg) 
anual  

Valor 
Unit.  

Valor Mensal Valor Total 
Anual  

Goleta, Transporte, 
tratamento e Destinagão 
Final de RSS - Grupo - 
NE 

KG 1.800 21.600 R$4,90 R$8.820,00 R$105.840,00 

Unidade Pronto Atendimento CIC 

Descrição do objeto Und. Quant. 
(kg) mês 

Quant. (kg) 
anual  

Valor 
Unit.  

Valor Mensal Valor Total 
Anual 

Coleta, Transporte, 
tratamento e Destinagão 
Final de RSS - Grupo - 
NE 

KG  1.800 21.600 R$4,90 R$8.820,00 R$105.840,00 

Resíduos Químicos do Grupo B 

Descrição do objeto Und. Quant. 
(kg) mês 

Quant. (kg) 
anual  

Valor 
Unit.  

Valor Mensal Valor Total 
Anual 

Coleta, Transporte, e 
Destinagão Final 
Ambientalmente correta de 
RSS - Grupo - B 

KG 2.000 24.000 R$5,30 R$10.600,00 R$127.200,00 

TOTAL GLOBAL ANO R$1.847.100,00 

Valor total da proposta é de R$1.847.100,00 (Um milhão, oitocentos e quarenta e sete mil e cem 
reais). 

O serviço solicitado  sera  executado de forma a obedecer ao Termo de Referência e nos locais abaixo: 

a. Hospital do Idoso Zilda Arns: Situado na Rua Lothário  Boutin,  n.° 90, Bairro Pinheirinho, 

Curitiba, Paraná. 

b. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: Situado na Rua Jussara, n.° 2234, Bairro Sitio 

Cercado, Curitiba,  Parana  

c. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara: Situada na Rua Jornalista  Emilio  Zold Florenzano, 

n.° 835, Bairro Tatuquara, Curitiba, Paraná. 

Rua Antônio Olech, 200- CX Postal 09- CEP: 83.730-000 - Fone:41-9144-8840 - Contenda/ PR. 
eccos.ambientala,hotmail.com   
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eccos 
AMBIENTAL 
T ,TAtIEN-C! CiEEJO. CNPJ: 14.280.759/0001/80 

d. Unidade de Pronto Atendimento CIC, localizada na Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade 

Industrial de Curitiba, Paraná. 

e. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão, localizada a Rua  Prof  Maria de Assumpedo, 2590, 

Boqueirão, Curitiba, Paraná; 

f. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha, localizada na Rua Carlos Klemtz, 1883 — 

Fazendinha, Curitiba, Paraná. 

5. OBSERVAÇÕES COMERCIAIS: 

• Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias 
• Prazo Contratual: 12 (doze) meses 
• Frequência das Coletas: Termo de Referência 
• Equipamentos em comodato: Termo de Referência 

Contenda, 25 de maio de 2022. 

ECcos Ambient.' es 
CNN 14. 

Edair 
Sboo  Administrador  

RO.1 .140.319-0 CPF.779.152.248-91 

Rua Antônio Olech, 200 — CX Postal 09— CEP: 83.730-000 — Fone:41-9144-8840 — Contenda/ PR. 
eccos.ambiental@hotmail.com   
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26/05/202' 2 08:44  

Zimbra 

Zimbra 

jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br  

RES: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e 
seus subgrupos: Al, AZ, A3, A4 e AS, grupo B e grupo E 

De : Valdir I Proativa <valdir@proativamb.com.br> 

Assunto : RES: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de 
saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E 

Para : jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Cc  : administrativo@proativamb.com.br, 'Rubielle Vilaça <administrativo1@proativamb.com.br> 

Boa tarde. 

Conforme solicitado segue proposta da Proativa. 
Qualquer dúvida ou necessidade estaremos a disposição 
Att. 

Valdir Edson Bellio 
Gerente da Unidade 
41-36636307/991176864 

www.proativib.com.br  

4 

• "SUSTENTAilUDADE PARA SEU NEGÓCIO"  

qua,  25 de mal de 2022 15:52 

03 anexos 

De:  Jean  Carlos Correia <jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviada em: terça-feira, 24 de maio de 2022 09:22 

Para: administrativo1@proativamb.com.br  
Assunto:  Fwd:  Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e 

AS, grupo B e grupo E 

Bom dia. 

Solicitamos orçamento para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 
resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E , conforme Termo de Referência em Anexo e 
tabela abaixo: 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei. 

3) DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:  A prestação do serviço dar-se-6 nas unidades de negócio da Feas. 

Grupo de resíduos Geração mensal 

(kg/mês) 

Geração anual 

(kg/ano) 

Valor máximo unitário 

(kg) 

Valor total 

mensal 

Valor total ANUAL 

Resíduo infectante do Grupo NE_ 

Unidade Hospital Municipal do Idoso 

Zilda Ams 

12.000 Kg/mês 144.000 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Centro Médico Comunitário Bairro 

Novo 

10.050 Kg/mês 120.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Pronto Atendimento 

Tatuquara 

1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Pronto Atendimento 

Fazendinha 

1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Pronto Atendimento 

Boqueirão 

1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Pronto Atendimento CIC 1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo químico do Grupo B 2.000 Kg/mês 24.000 kg R$ R$ R$ 

Atenciosamente 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=12808&tz=America/Sao_Paulo  1/2 



26/05/2622 08:44 Zimbra  

Jean Carlos Correia 
Supervisor Cargos e Salaries  

Contratos  
(41} 3316-5717 jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.hr  

PRO.AMB - 205.2022 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENÇÃO À SAÚDE-FEAS.pdf 
2 MB 

• 

• 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=12808&tz=America/Sao_Paulo  2/2 



CARTA PROPOSTA N° 205.2022 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENÇÃO À SAÚDE -  PEAS  
Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, n° 161 —  Cap-do  Ram  
Curitiba-Pr., 

A/C. Jean Carlos Correia 

PRAOTTVA AMBIENTAL GESTÃO E TRATAMENT DE RESÍDUOS DE 
SAÚDE LTDA., inscrita no  CNN  n° 12.012.504/0002-91, sediada na rua Ana 
Rosenente Trevisan n° 327, Bairro  Sao Dimas,  Município de Colombo, Estado do  
Parana,  vem apresentar sua proposta para prestação de serviços à Fundação Estadual de 
Atenção à Saúde — Feas, nas unidades constantes na planilha de composição de custos, 
abaixo, conforme Termo de Referência e solicitação de 24/05/2022. 

1.0— EMBALAGENS E CONDIÇÕES DE TRANSPORTE 

A PROATIVA AMBIENTAL fornecerá as embalagens para acondicionamento em forma de comodato 

durante vigência do contrato, sendo responsável pela coleta externa dos resíduos através de 

colaboradores altamente capacitados. O transporte será realizado em veículos devidamente 

licenciados para esta atividade 

2.0 - TRATAMENTO, PROCESSO ADEQUADO E DISPOSIÇÃO FINAL 

DOS RESÍDUOS. 

A PROATIVA AMBIENTAL, através de um projeto moderno e um processo de licenciamento 

ambiental, dispõe de instalações e processos eficientes que permitem o atendimento seguro 

de seus clientes, no tratamento e destinagão final dos resíduos, com garantia de  ester  

cumprindo toda a legislação, regulamentação e normas em vigência no  pals.  

Rua: Ana RusermnikT visan 327.s CEP .33,411:119 Sao Dimas OVombo 
TEL: (41) 3663-6:107 



3.0 — PREÇO E CONDIÇÕES COMERCIAS 

Rua.- Ana Rafenunte Treviszpi, 327- CEP S347!-119 54c) Dimas — 'o arnba—PR. 
TEL: (4 1,) 3663-6307 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

ITEN 
G d rupo e 
Resíduo: 

... Geraçao 
Mensal 
(kirnês) 

Geracgo 
Anual 

(kiano) 

Valor 
Máximo 
unitário 

(kg) 

Valot total 
NIENSAL 

Valor total ANUAL 

1 

Resíduo 
infectante do 
Grupo  WE  - 
Unidade Hospital 
Municipal do 
Idoso Zilda Arns 

12.000 144.000 5,78 R$69.360,00 R$832.320,00 

2 

Resíduo 
infectante do 
Grupo A/E - 
Centro  Welk()  
Comunitário 
Bairro Novo 

10.050 120.600 5,78 R$58.089,00 R$697.068,00 

3 

Resíduo 
infectante do 
Grupo A/E - 
Unidade Pronto 
Atendimento 
Tatuquara 

 1.800 21.600 5,78 R$10.404,00 R$124.848,00 

4 

Resíduo 
infectante do 
Grupo A/E - 
Unidade Pronto 
Atendimento 
Fazendinha 

1.800 21.600 5,78 R$10.404,00 R$124.848,00 

5 

Resíduo 
infectante do 
Grupo A/E - 
Unidade Pronto 
Atendimento 
Boqueirão 

 1.800 21.600 5,78 R$10.404,00 R$124.848,00 



Resíduo 
infectante do 

6  Grupo NE - 
Unidade Pronto 
Atendimento CIC 

1.800 21.600 5,78 R$10.404,00 R$124.848,00 

7  
Resíduo Químico 
do Grupo B 

2.000 24.000 6,40 R$12.800,00 R$153.600,00 

TOTAL 31.250 375.000 R$181.865,00 R$2.182.380,00 

4.0 — Disponibilização de equipamentos 

A Proativa disponibilizará em regime de comodato os equipamentos 

necessários para armazenamento dos resíduos 

5.0 - FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 - Mensal 

5.2 - Vencimento: 15 (quinze) dias após emissão da Nota Fiscal. 

6.0 — VIGÊNCIA DE CONTRATO 

O contrato terá validade por 12 meses 

7.0 — PRAZO DE INICIO 

Imediato a emissão do empenho. 

8. VA ROPOSTA 

A en;  validade de 120 dias. 

Colomb aio de 2022. 

Valdir dson Be io 
Gerente da Unid e. 

Rua: dim Ravgavue 71-evisan, 327-CEP 83.411419 Silo Dimas —Colombo PR. 
TEL: (43) 3663-6307 



jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br  

02/06/2022 13:51  

Zimbra 

Zimbra 

Cotação Estre - Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos 
grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E 

De :  Larissa  Mantovani <larissa.mantovani@estre.com.br> 
Assunto : Cotação Estre - Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos 

de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E 
Para :jeacorreia@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Prezado  Jean,  bom dia. 

Segue anexo a cotação, como solicitado. 

Ficamos no aguardo e agradecemos. 

Atenciosamente. 

qui, 02 de jun de 2022 09:33 
02 anexos  

,AeSLF 
LIXO itootrimecci  

Larissa  Mantovani 
Coleta Curitiba - Com Privado  
Tel.:  41 9 9139-9555 
www.estre.com.br  

SUA EMPRESA PROTEGIDA 
CONTRA 0 C JS  
Oferecemos a mais complete linha 
de serviços pare proteger sua 
ernores a, colaboradores e clientes. 

    

Forwarded message  
De:  Jean  Carlos Correia <jeacorreia(afeaes.curitiba.pr.gov.br> 

, Date: ter., 24 de mai. de 2022 às 09:17  
Subject:  Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus 
subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E 
To: <larissa.mantovaniftestre.com.br> 

Bom dia. 

Solicitamos orçamento para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição 
final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: A1, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E , conforme Termo de Referência 
em Anexo e tabela abaixo: 

A vigência do contrato  sera  de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei. 

3) DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:  A prestação do serviço dar-se-6 nas unidades de negócio da Feas. 

Grupo de resíduos Geração mensal 
(kg/mês) 

Geração anual 
(kg/ano) 

Valor máximo unitário 
(kg) 

Valor total 
mensal 

Valor total ANU 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 
Unidade Hospital Municipal do Idoso 
Zilda Arns 

12.000 Kg/mês 144.000 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 
Centro Médico Comunitário Bairro 

Novo 
10.050 Kg/més 120.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 
Unidade Pronto Atendimento 
Tatuquara 

1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 
Unidade Pronto Atendimento 
Fazendinha 

1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 
Unidade Pronto Atendimento 
Boqueirão 

1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 
Unidade Pronto Atendimento CIC 1.800 Kg/mês 21.600 kg R$ R$ R$ 

Resíduo químico do Grupo B 2.000 Kg/mês 24.000 kg R$ R$ R$ 

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=12871&tz=America/Sao_Paulo  1/2 



02/06/2022 10:59  

Atenciosamente  

Zimbra 

Jean  Carlos Correia 
Supervisor Cargos e Salários 

Contratos 
(41) 3316-5717 ljeacorreia@feaes.curltlba.pr.gov.br  

Proposta Orçamentária  - PEAS - 30.05.2022.pdf 
487 KB 

• 

https://webmai  Lou riti ba.pr.gov.br/h/pri  ntmessage?id=128718,tz=America/Sao_Pau lo 2/2 



esLre 
LIXO r  so  O COMEÇO 

e 

PROPOSTA DE PREÇOS 

AO 
FEAS — FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DE CURITIBA 

A/C: Jean Carlos Correia 
Supervisor Cargos e  Salários  

Ref.:  Solicitação de proposta comercial referente a contratação de empresa para prestação de serviços de  Goleta,  transporte, 
tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: A1, A2, A3 A4 e A5, grupo B e grupo 
E, conforme classificação da RDC n° 306/2004 — Anvisa e resolução Conama n° 358/2005, nas unidades geridas pela Fundação 
Estatal de Atenção à Saúde — Feas, pelo período de 12 (doze) meses. 

A NOVA ESTRE LIDA — Em Recuperação Judicial., inscrita sob o CNPJ n° 10.556.415/0001-08, com 
sede na Estrada Municipal Jardinópolis, s/n Sales Oliveira, km 9, Anexo II, Jardinópolis, SP — CEP: 14680-000, apresenta 
proposta comercial referente a contratação de empresa para prestação de serviços de  Goleta,  transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3 A4 e A5, grupo B e grupo 
E, conforme classificação da RDC n° 306/2004 — Anvisa e resolução Conama n° 358/2005, nas unidades geridas pela 
Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas, pelo período de 12 (doze) meses., conforme descrito na tabela abaixo: 

Grupo de resíduos Geração 
Mensal (k/mês) 

Geração 
semestral 

(k/ano) 

Valor máximo 
unitário (kg) 

Valor total 
mensal Valor total anual 

Residuo infectante do Grupo A/E_ 
Unidade Hospital Municipal do 

Idoso Zilda Ams 
12.000Kg 144.000Kg R$ 4,80 R$ 57.600,00 R$ 691.200,00 

Residuo infectante do Grupo NE_ 
Centro Médico Comunitário Bairro 

Novo 
10.050Kg 120.600Kg R$ 4,80 R$ 48.240,00 R$ 578.880,00 

Residuo infectante do Grupo A/E_ 
Unidade Pronto Atendimento 

Tatuquara 
1.800Kg 21.600Kg R$ 4,80 R$ 8.640,00 R$ 103.680,00 

Residuo infectante do Grupo A/E_ 
Unidade Pronto Atendimento 

Fazendinha 
1.800Kg 21.600Kg R$ 4,80 R$ 8.640,00 R$ 103.680,00 

Residuo infectante do Grupo A/E_ 
Unidade Pronto Atendimento 

Boqueirão 
1.800Kg 21.600Kg R$4,80 R$ 8.640,00 R$ 103.680,00 

Residuo infectante do Grupo A/E_ 
Unidade Pronto Atendimento CIC 1.800Kg 21.600Kg R$ 4,80 R$ 8.640,00 R$ 103.680,00 

Residuo químico do Grupo B 2.000Kg 24.000Kg R$ 6,00 R$ 12.000,00 R$ 144.000,00 

Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias. 
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias.  

Sao  Paulo, 30 de maio de 2022. 

NOVA ESTRE LTDA — Em Recuperação Judicial  

TAUT  DE ANDRADE SOARES CHIEREGATTI 
Representante Legal 

• RG n°43.315.3155 SSP/SP 
CPF: 334.565.258-77 

NOVA ESTRE LTDA. 
Estrada Municipal Jardinópolis, s/n Sales Oliveira, km 9, Anexo II, Jardinópolis, SP, CEP: 14680-000 
CNPJ 10.556.415/0001-08 I InscricAo Estadual: 399.091.024.117  le-mail:  licitacoes@estre.com.br  I Telefone +55 114673-4900 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

07.067.001/0001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

DATA DE

/2004  
ABERTURA 

22/10  

NOME EMPRESARIAL 

AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 

111 
 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

38.11-4-00 -  Goleta  de resíduos não-perigosos 
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
38.39-4-01 - Usinas de compostagem 
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados 
anteriormente 
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R ALEXANDRE ZANCHETTA 

NÚMERO 

337  
COMPLEMENTO 

CEP 

83.015-148 
BAIRRO/DISTRITO 

CAMPINA  
MUNICÍPIO 

SAO JOSE  DOS PINHAIS 
UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DIEGO@,AMBSERV.COM.BR  

TELEFONE 

(41) 3081-9500 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

22/10/2004 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 04/07/2022 As 10:02:26 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

1/1 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE iNscRigÃo 
77.371.789/0001-11 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
04/10/1976 

NOME EMPRESARIAL 

TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
38.11-4-00 -  Goleta  de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão 
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

205-4 - Sociedade Anônima Fechada 

F

R  WILLIAM BOOTH  537
TGRADOURO  NÚMERO COMPLEMENTO 

******** 

CEP 

81.650-120 
BAIRRO/DISTRITO 
BOQUEIRAO 

MUNICÍPIO 
CURITIBA 

UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
diretoria§transresiduos.com.br  

TELEFONE 
(41) 3332-2224/ (41) 3202-4000 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
***Irk  

siTuAgÃo CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 04/07/2022 às 10:03:05 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

1/1 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 

14.280.759/0001-80 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA D

/2011
E  ABERTURA 

09/09 

NOME EMPRESARIAL 

ECCOS AMBIENTAL RESIDUOS DE SAUDE LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
.******* 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 1 
R  ANTONIO  OLECH 

COMPLEMENTO 

CXPST 09 
 NUMERO 

200 

CEP 

83.730-000 
BAIRRO/DISTRITO 

DISTRITO DE SERRINHA 
MUNICÍPIO 

CONTENDA 
UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

EDAIRMOLEIRO@HOTMAIL.COM  
TELEFONE 

(46) 9975-0028 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

09/09/2011 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 04/07/2022 As 10:03:42 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

1/1 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
12.012.504/0002-91 
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo 
CADASTRAL 

ABERTURA DATA DE 

/2015 09/11  

NOME EMPRESARIAL 

PROATIVA AMBIENTAL GESTAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PROATIVA AMBIENTAL 

PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

38.22-0-00 -Tratamento e disposição de resíduos perigosos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
38.11-4-00 -  Goleta  de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 -  Goleta  de resíduos perigosos 
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos  

ill 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R ANA ROSENENTE TREVISAN 
NÚMERO 

327 
COMPLEMENTO 
******** 

CEP 

83.411-119  
BAIRRO/DISTRITO 

SAO  DIMAS 
MUNICÍPIO 

COLOMBO 
UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

AUGUSTO@TORMAX.IND.BR  
TELEFONE 
(41) 3663-6307 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
****. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

09/11/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 04/07/2022 As 10:04:19 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

1/1 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

MAIER° DE INSCRIÇÂO 

10.556.415/0001-08 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA D

/2008

E  ABERTURA 

19/12 

NOME EMPRESARIAL 

NOVA ESTRE LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
*******. PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.21-1-00 -Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
39.00-5-00 - Descontaminagão e outros serviços de gestão de resíduos 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
EST  ESTRADA MUNICIPAL JARDINOPOLIS 

NÚMERO 

S/N 
COMPLEMENTO  
SALES OLIVEIRA KM 9 ANEXO II 

CEP 

14.680-000 
BAIRRO/DISTRITO 

SITIO SANTO ALEXANDRE- ZONA 
RURAL 

MUNICÍPIO 
JARDINOPOLIS 

UF 
SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

PARALEGAL@ESTRE.COM.BR  
TELEFONE 

(16) 3514-5573 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

19/12/2008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

RECUPERACAO JUDICIAL 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

07/08/2020 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 04/07/2022 ás 10:04:44 (data e hora de  Brasilia). Página: 1/1 

1/1 
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

CURITIBA 
jelfgaiNWPOWWwwww.m.-___ 

N° 116 -AND XI  

CURITIBA, TERÇA-FEIRA, 21 DE JUNHO.DE 2022 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA  

N° 116-ANO XI • 

CURITIBA, TERÇA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2022 

II- Referida Comissão atuará de acordo com as atribuições conferidas pelo Decreto Municipal n°1688/2013 que tornou público 

o Regulamento de Normas de Conduta e Processo Administrativo Disciplinar da Fundação Estatal de Atenção à Saúde.  

III-  Esta portaria terá o prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias com efeitos a partir de 20 de junho de 2022, ficando 

automaticamente revogada a Portaria n° 29/2022-Feas. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 17 de junho de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

PORTARIA N°47 

"Reestrutura a 20  Comissão de Processo Administrativo 

Disciplinar (2022)" 

0 Diretor Geral da Feas, no uso das atribuições e competência conferidas pelos artigos 13, inciso VIII, alínea "b" e inciso IX do 
Estatuto da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas e artigo 18 do Decreto Municipal n° 1.688 de 20 de dezembro de 

2013, RESOLVE: 
I- Designar os membros para compor a 2' Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar: 

TITULARES:  
Silvia  Andrea  Miranda Ribeiro, matricula n° 3.448 — Presidente 
Edemilson Marcos Ribeiro, matricula n° 146 — 2° membro 
Kathylin Fiorotti da Silva Brittes, matricula n° 2.498 — 3° membro 

SUPLENTES:  
Leticia  Alves de Oliveira, matricula n° 1.572 — Suplente 
Lucimara Camargo Cordeiro, matricula n° 4.846 — 2° suplente  
Any Caroline  Batista Femandes de Andrade, n° 1.190 — 3° suplente 

II- Referida Comissão atuará de acordo com as atribuições conferidas pelo Decreto Municipal n°1.688/2013 que tornou público 

o Regulamento de Normas de Conduta e Processo Administrativo Disciplinar da Fundação Estatal de Atenção à Saúde. 

Ill- Esta portaria terá o prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias com efeitos a partir de 14 de junho de 2022, ficando 

revogada a Portaria n° 15/2022-Feas. 

Fundação Estatal de Atenção á Saúde, 17 de junho de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

PORTARIA N°48 

"Designa servidores pare atuarem como pregoeiros nos 

processos licitatários." 

0 DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS, no uso da competência que lhe foi 
delegada por meio do Decreto Municipal n.° 351/2019 e, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.° 8.666/93 e 

alterações, na Lei Federal n.° 10.520/02, e no Decreto Municipal n° 1.235/2003. 
RESOLVE:  

Art.  1° Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem como pregoeiros nos processos licitatorios, nos processos de 
Dispensas de Licitação e Inexigibilidade de Licitação, no âmbito da Fundação Estatal de Atenção à Saúde — Feas. 

Pregoeiros:  
Juliano  Eugênio da Silva - matricula n.° 277 
Mirelle Pereira Fonseca - matricula n.° 1822  
William  César Barboza - matricula n° 1828 
Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior - matricula n.° 3873  

Art.  2° 0 Pregoeiro e Equipe de Apoio serão devidamente indicados no edital de embasamento para cada processo licitatório.  

Art.  3° Caberá ao Pregoeiro a elaboração e julgamento dos procedimentos licitatários na modalidade Pregão e compras por 
meio eletrônico, bem como demais funções pertinentes, em conformidade com a Legislação vigente.  

Art.  4° Caberá aos servidores 6 inclusão no Sistema BIONEXO E PUBLINEXO, dos dados resultantes da formalização dos 
processos de Dispensa de Licitação e lnexigibilidade de Licitação, de acordo com o disposto na Artigos 24 e 25 da Lei Federal 
n.° 8.666/93.  
Art.  5° 0 mandato dos pregoeiros  sera  de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 1° de junho de 2022.  

Art.  6° Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação e revoga quaisquer disposições contrarias. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 17 de junho de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 

EDITAL DE coNvocAÇÃo N°34 

"Convoca os candidatos aprovados no Processo 

Seletivo Público Edital n°01/2021" 

A FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÂO À SAÚDE DE CURITIBA, pela Gerência de Gestão de Pessoas, convoca os 
candidatos aprovados no Processo Seletivo Público, obedecendo a ordem classificatoria geral, e portadores de deficiência, os 
quais deverão comparecera Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161, Pinheirinho, Curitiba,  Parana,  conforme dia e 
horário estipulado na correspondência eletrônica  (e-mail),  enviada aos candidatos, para se submeterem ao exame médico 
admissional, sob pena de eliminação do certame, além da entrega dos documentos elencados no edital, inclusive da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social — CTPS e 2 (duas) fotos 3x4. 
Alertamos que a não apresentação da documentação constante dos itens 8.3 e 8.6 do Edital implica na 
desclassificação do candldato. 
0 candidato devera comparecer na Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161, Pinheirinho, sala 211 - Mini Auditório 

- Segundo andar, nesta Capital, no dia 23 de Junho de 2022 As 091100m1n. 

Fundação Estatal de Atenção à Saúde, 20 de junho de 2022. 

Sezifredo Paulo Alves Paz: Diretor Geral 
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Zimbra julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br  

Re: Análise minuta edital PE - Coleta de resíduos 

De :  Leila  Cristina Borges de Macedo Ribas sex,  15 de jul de 2022 08:59 
<leiribas@feaes.curitiba.pr.gov.br> 441 anexo 

Assunto : Re: Análise minuta edital PE - Coleta de 
resíduos 

Para :  Adrian  Oliveira de Lima 
<adrianolima@feaes.curitiba.pr.gov.br>  

Cc  :Janaina Barreto Fonseca 
<jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>, 
Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 
<vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  
Juliano  Eugenio da Silva 
<julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
, engseguranca engseguranca 
<engseguranca@feaes.curitiba.pr.gov.br  
>, Segurança do Trabalho FEAES 
<segurancadotrabalho@feaes.curitiba.pr  
.gov.br> 

Prezada Janaina. 
Segue o de acordo do SESMT. 

Atenciosamente,  
Leila  Cristina Borges de Macedo Ribas 
Gerente 

•Desenvolvimento Humane e Organizacional — Gest4ti de Pessoas 

(41) 3316-5919 I feaes.curitiba.pr.gmbr 

De:  "Adrian  Oliveira de Lima" <adrianolimagfeaes.curitiba.prgov.br> 
Para: "Janaina Barreto Fonseca" <jafonseca@feaes.curitiba.prgov.br>  
Cc:  "Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior" 
<vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  "Leila  Cristina Borges de Macedo Ribas" 
<leiribas@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  "Juliano  Eugenio da Silva" 
<julianoesilva@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 15 de julho de 2022 7:22:53 
Assunto: Re: Análise minuta edital PE - Coleta de resíduos 
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ok 

   

    

De: "Janaina Barreto Fonseca" <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Veridiane" <vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.br>  
Cc: "Leila  Cristina Borges de Macedo Ribas" 
<leiribas@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  "Juliano  Eugenio da Silva" 
<julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  "Adrian  Oliveira de Lima" 
<adrianolinna@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 14 de julho de 2022 15:27:34 
Assunto: Re: Análise minuta edital PE - Coleta de resíduos  

  

Adrian,  

preciso que o edital seja aprovado. Ficaremos sem a prestação dos serviços! 

Atenciosamente, 

 

        

De: "Janaina Barreto Fonseca" <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior" 
<vmaior@feaes.curitiba.prgov.br>  
Cc: "Leila  Cristina Borges de Macedo Ribas" 
<leiribas@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  "Juliano  Eugenio da Silva" 
<julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  "Adrian  Oliveira de Lima" 
<adrianolima@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Segunda-feira, 11 de julho de 2022 15:00:08 
Assunto: Re: Análise minuta edital PE - Coleta de resíduos  

 

• Adrian,  

     

este foi o Termo de Referência revisado por vocês e encaminhado em 
06/05/2022, inclusive com cópia para você. 

  

• Nesse contrato não é mencionado a coleta de resíduos da classe D - 
resíduos comuns (orgânicos e recicláveis) Essa coleta continuará sendo 
realizada pela CAVO? 

Resposta: Esta coleta é de responsabilidade da prefeitura. 

• A CAVO quando iniciou o contrato com a Feas, pegou a central de 
resíduos nova e está entregando ela com algumas avarias, podemos 
solicitar que ela reforme o local e entregue conforme pegou? Nesse 
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contrato novo não achei nada falando sobre a manutenção e da 
entrega do local teria como colocar? 

Resposta: Temos que notificar a atual contratada acerca destas avarias. 
Estão previstos em todos os contratos, inclusive na minuta deste pregão o 
ressarcimento de danos. 

• Teria como colocar no contrato que a empresa vencedora ministre 
treinamentos relacionados a coleta de resíduos (classificação, destino, 
reciclagem...) esses treinamentos poderiam ser trimestral, semestral,.. 

Resposta: Vocês deveriam ter colocado antes da cotação, quando eu enviei 
para correção, agora não há mais prazo 

• No Bairro novo e na UPA Tatuquara hoje temos atualmente: 

2 (dois) contentores estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo 
Externo da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos; no novo 
contrato está 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo 
Externo da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 
2 (dois) contentores estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos 
resíduos infectantes; no novo contrato está 01 (um) contentor estacionário de 1000 
litros para acondicionamento dos resíduos infectantes; 
2 (dois) lixeiras móveis de 240 litros para acondicionamento dos resíduos 
químicos; no novo contrato está 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para 
acondicionamento dos resíduos químicos; 

Esclareço ainda que o Bairro Novo e na UPA Tatuquara não dispõe de local 
seguro e coberto para instalação da balança o que deverá ser 
providenciado. 

PS: Acredito que isso se estenderia para os outros locais, UPA CIC, UPA 
Fazendinha... 

Resposta: Esta quantidade estava prevista em todos os outros 
processos. Vocês deveriam ter colocado antes da cotação, quando eu enviei 
para correção, agora não há mais prazo 

Atenciosamente, 

De: "Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior" 
<vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Janaina Barreto Fonseca" <jafonseca@feaes.curitiba.prgov.br> 
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Cc: "Leila  Cristina Borges de Macedo Ribas" 
<leiribas@feaes.curitiba.prgov.br>,  "Juliano  Eugenio da Silva" 
<julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  "Adrian  Oliveira de Lima" 
<adrianolima@feaes.curitiba.prgov.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 8 de julho de 2022 14:09:43 
Assunto: Re: Análise minuta edital PE - Coleta de resíduos 

Boa  tarde  Jana,  

Encaminho a você o questionamento do  Adrian  com relação ao pregão de 
coleta de resíduos. 

Atenciosamente, 

De: "adrianolima" <adrianolima@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para: "Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior" 
<vmaior@feaes.curitiba.progov.br>  
Cc: "Leila  Cristina Borges de Macedo Ribas" 
<leiribas@feaes.curitiba.pr.gov.br>,  "Juliano  Eugenio da Silva" 
<julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 8 de julho de 2022 13:53:29 
Assunto: Re: Análise minuta edital PE - Coleta de resíduos 

Bom dia, 

Desculpe a demora em responder. Tenho algumas duvidas: 

• Nesse contrato não é mencionado a coleta de resíduos da classe D - 
resíduos comuns (orgânicos e recicláveis) Essa coleta continuará sendo 
realizada pela CAVO? 

• 
• A CAVO quando iniciou o contrato com a Feas, pegou a central de 

resíduos nova e está entregando ela com algumas avarias, podemos 
solicitar que ela reforme o local e entregue conforme pegou? Nesse 
contrato novo não achei nada falando sobre a manutenção e da 
entrega do local teria como colocar? 

• Teria como colocar no contrato que a empresa vencedora ministre 
treinamentos relacionados a coleta de resíduos (classificação, destino, 
reciclagem...) esses treinamentos poderiam ser trimestral, semestral,... 

• No Bairro novo e na UPA Tatuquara hoje temos atualmente: 
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2 (dois) contentores estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo 
Externo da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos; no novo 
contrato está 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo 
Externo da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 
2 (dois) contentores estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos 
resíduos infectantes; no novo contrato está 01 (um) contentor estacionário de 1000 
litros para acondicionamento dos resíduos infectantes; 
2 (dois) lixeiras móveis de 240 litros para acondicionamento dos resíduos 
químicos; no novo contrato está 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para 
acondicionamento dos resíduos químicos; 

Esclareço ainda que o Bairro Novo e na UPA Tatuquara não dispõe de local 
seguro e coberto para instalação da balança o que deverá ser 
providenciado. 

PS: Acredito que isso se estenderia para os outros locais, UPA CIC, UPA 
Fazendinha... 

De: "Veridiane" <vmaior@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Para:  "Leila  Cristina Borges de Macedo Ribas" 
<leiribas@feaes.curitiba.pr.gov.br>, adrianolima@feaes.curitiba.pr.gov.br  
Cc: "Juliano  Eugenio da Silva" <julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 6 de julho de 2022 9:37:41 
Assunto: Análise minuta edital PE - Coleta de resíduos 

Bom dia prezados, 

Segue a minuta do edital de embasamento referente ao Pregão Eletrônico 
que tem por objeto "Serviços de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus 
subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo Be grupo E, conforme 
classificação da RDC n.o 306/2004 - Anvisa e resolução Conanna no 
358/2005 "para análise e aprovação. 

Favor verificar os destaques em vermelho.  Caso alguma alteração seja 
feita, favor destacar em cores diferentes. 

Atenciosamente, 
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Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.prgov.br  

 

MINUTA 

 

EDITAL DE EMBASAMENTO 

Processo Administrativo n° 168/2022. 

Pregão Eletrônico n° xxx/2022. 

A Fundação Estatal de Atenção 6 Saúde — Feas informa que realizará Pregão Eletrônico, 

cujo Edital assim se resume. 

Objeto: "Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de 

serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e 

grupo E, conforme classificação da RDC n.° 306/2004 — Anvisa e resolução Conama n° 

358/2005". 

Pregão de ampla concorrência 

Propostas, documentos e lances: Serão recebidos, exclusivamente, através da internet no 

portal de compras governamentais (www.compras.gov.br), nos seguintes prazos: 

Inicio do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:00 h do dia xx de xxxx de 2022 

Término do recebimento das propostas, 
documentos de habilitação e 

complementares 

08:00 h do dia xx de xxxx de 2022 

Data da abertura das propostas 08:40 h do dia xx de março de 2022 

Inicio da sessão pública de disputa 09:00 h do dia xx de março de 2022 

Informação: não se trata de serviço de natureza divisível nem mesmo serviço com valor 

inferior a oitenta mil reais, desta forma, este certame deverá ser promovido através de 

livre/ampla concorrência. 

Curitiba, xx de xxxxxx de 2022. 

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 

Pregoeira 
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1 — Introdução 

1.1. A Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba — Feas torna público 

que realizará processo licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, através do 

Portal de Compras Governamentais (www.compras.gov.br). A licitação será do tipo "menor 

prego global". Legislação aplicável: lei n.° 8.666/93; lei n.° 10.520/2002; lei complementar n° 

123/2006; disposições dos decretos municipais n° 1.235/2003; 2.028/2011; 104/2019; 

290/2016; e 610/2019, naquilo que lhes for compatível, além do contrato de gestão 

celebrado entre o município de Curitiba e a Feas e Processo Administrativo n.° 168/2022 — 

Feas, bem como as cláusulas abaixo descritas. 

1.2. 0 valor máximo estimado deste Pregão Eletrônico 6 de R$ 1.952.760,00. 

1.3. As despesas decorrentes da aquisição dos serviços correrão por conta de 

recursos próprios da Feas (CNPJ 14.814.139.0001-83), previstos em seu orçamento, 

recebiveis através de contrato de gestão celebrado com o município de Curitiba, para 

atender as metas definidas. 

2— Indicação Do Pregoeiro E Da Equipe De Apoio 

2.1. 0 Pregoeiro e equipe de apoio designados por meio da Portaria n.° 48/2022 

— Feas, responsáveis por este Pregão Eletrônico são: 

Pregoeira: 

Veridiane De Paula Macedo  Sotto  Maior; 

Equipe de Apoio  

Juliano  Eugenio da Silva. 

MireIle Pereira Fonseca; 

2.2. Na ausência do Pregoeiro responsável, o presente pregão será conduzido e 

julgado por um dos agentes designados como equipe de apoio. 
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2.3. 0 julgamento da licitação dar-se-6 pelo Pregoeiro, com base nas condições 

previstas neste edital. 

2.3.1. Havendo necessidade de análise técnica para aferir relação de 

compatibilidade da oferta da licitante com as condições exigidas em edital, o órgão promotor 

ficará responsável por essa avaliação. 

3 — Objeto da licitação 

3.1. 0 objeto desta licitação é "Serviços de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: 

Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E, conforme classificação da RDC n.° 306/2004 — 

Anvisa e resolução Conama n° 358/2005", conforme especificações contidas neste edital, 

seus anexos e no formulário proposta eletrônico. 

3.2. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no 

Compras Governamentais e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão as 

últimas. 

3.3. Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, os se-

guintes anexos: 

Anexo 1 — Termo de Referência 

1.1 Apêndice 1 Quadro com endereço, quantidade média diária de 

resíduos e frequência de coleta 

1.2 Apêndice 2 Modelo de Proposta 

Anexo 2— Justificativa detalhada 

Anexo 3— Valores máximos permitidos 

Anexo 4— Referencial de pregos balizador 

Anexo 5— Justificativa da escolha dos pregos 

Anexo 6— Minuta do termo contratual 

4— Das impugnações, esclarecimentos e comunicados 
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4.1. Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos quando 

solicitados ao Pregoeiro, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 

licitação, devendo ser: 

4.1.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabeçalho deste 

termo; 

4.1.2. No seguinte endereço eletrônico: vmaior(afeaes.curitiba.pr.gov.br  

4.1.4. As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no portal de 

compras governamentais para ciência de todos os interessados. É dever das empresas 

interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos emitidos pelo Pregoeiro no portal 

de compras governamentais. 

4.1.5. 0 Pregoeiro decidirá sobre o esclarecimento no prazo de até 1 (um) dia  

OM. 

4.2. Eventuais impugnações ao presente Edital poderão ser feitas até as 17 

horas do dia XXXXX, dois dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão 

pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante. 

4.3. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e 

conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a 

denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico para 

contato, devendo ser: 

4.3.1. Protocolada na sede da Feas, no endereço constante no cabeçalho deste 

termo; 

4.3.2. No seguinte endereço eletrônico: vmaior(&feaes.curitiba.prgov.br  

4.4. A impugnação será julgada em até um dia  ON,  a contar da data de seu 

expresso recebimento e a resposta será disponibilizada no  site  de compras governamentais. 

4.5. Comunicados — Qualquer comunicado emitido pelo Pregoeiro será divulgado 

no portal de compras governamentais; o qual também poderá ter seu texto disponibilizado 

no  "chat"  deste pregão eletrônico. 
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4.6. As solicitações feitas fora dos meios e prazos aqui estipulados não serão 

conhecidas. 

4.7. É de responsabilidade única e exclusiva das empresas interessadas 

acompanharem os boletins de esclarecimentos e os comunicados emitidos. Não serão 

aceitas reclamações baseadas no desconhecimento do teor desses documentos. 

4.8. Durante a sessão de envio de lances, o Pregoeiro não fará atendimento aos 

fornecedores através de telefone, somente através do  "chat"  de mensagens. As dúvidas 

devem ser dirimidas antes do inicio do processo de Pregão Eletrônico 

5 — Condições De Participação 

5.1. A participação neste Pregão Eletrônico importa 6 proponente irrestrita 

aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na observância da 

legislação em vigor, dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, 

inclusive quanto aos recursos. 

5.2. Somente poderão participar da presente Licitação: 

5.2.1. Interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores — SICAF. 

5.2.2. Satisfaçam integralmente as condições deste Edital; 

5.2.3. Estejam regularmente estabelecidos no pais, cuja finalidade e ramo de 

atuação principal estejam incorporados ao objeto do presente Pregão Eletrônico e que 

execute atividade pertinente e compatível com este objeto. 

5.2.4. Estejam cadastradas no sistema compras governamentais. 

5.2.5 Por não se tratar de serviço de natureza divisivel nem mesmo serviço com 

valor inferior a oitenta mil reais, desta forma, este certame deverá ser promovido através de 

livre/ampla concorrência. 

5.3. Não poderão participar desta licitação: 
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5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

5.3.2. Empresas que tenham sido declaradas inid6neas por qualquer esfera fe-

derativa ou suspensas de licitar ou impedidas de contratar com o Município de 

Curitiba, enquanto durarem os efeitos da sanção; 

5.3.4. nenhum servidor, seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, cola-

teral ou por afinidade, até o terceiro grau poderá ser diretor, proprietário, contro-

lador ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer mo-

dalidade de contrato com o Município, sob pena de demissão, nos termos do  art.  

98 da Lei Orgânica do Município; 

5.3.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário). 

5.3.6. Empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial 

ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicial-

mente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação ho-

mologado judicialmente. 

5.4. Os Secretários Municipais, o Procurador-Geral do Município, os ocupantes 

de cargo em comissão, os de função de confiança, bem como todos os servidores e empre-

gados públicos Municipais, da Administração Direta e Indireta, não poderão firmar contrato 

com o Município antes de decorridos 90 (noventa) dias após findos os respectivos vínculos. 

5.5. Nesta licitação não será aceita a participação de empresas em consórcio. 

5.6. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará "sim" ou 

"não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo és seguintes declarações: 

5.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 30  da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus  arts.  42 a 49. 

5.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame; 
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sq 

5.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas 

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 

2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

5.6.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos; 

5.6.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalicias; 

5.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.6.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente. 

5.6.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do  art.  10  e no 

inciso Ill do  art.  5° da Constituição Federal; 

5.6.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no  art.  93 da Lei n°8.213, de 24 de julho de 1991. 

5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

6— Credenciamento  
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6.1. 0 Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

6.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e perante 

o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais — SIASG, pelo  site  

www.compras.gov.br. 

6.3. 0 cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras 

governamentais, no sitio www.compras.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP - Brasil. 

6.4. Os interessados em participar desta licitação, preferencialmente, também 

poderão estar inscritos no Portal de Compras do Município de Curitiba (E-Compras): 

http://www.e-compras.curitiba.prgov.br, a fim de possibilitar a emissão do Certificado de 

Registro Cadastral —  CRC,  nos termos do Decreto Municipal n° 104/2019; 

6.5. 0 uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade 

exclusiva do licitante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Feas responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.6. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade 

legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações 

inerentes ao Pregão na forma Eletrônica. 

6.7. 0 licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema 

qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, 

para imediato bloqueio de acesso. 

6.8. 0 licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 

em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances. 
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6.9. É de exclusiva responsabilidade da empresa interessada a solicitação e 

manutenção de sua respectiva chave de acesso perante o provedor do sistema compras 

governamentais. 

6.10. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou 6 alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

6.10.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

7 — Apresentação Da Proposta De Pregos E Envio Dos Documentos 

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos exigidos no edital, proposta com a descrição do 

objeto ofertado e o prego, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública, quando, então, encerrar-se-6 automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação. 

7.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do  art.  43, § 1° da  LC  n° 123, de 2006. 

7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
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negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

8 — Do preenchimento da proposta 

8.1. 0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

8.1.1. Valor global do serviço; 

8.1.2. Marca:. inserir "não se aplica"; 

8.1.3. Fabricante: inserir "não se aplica";; 

8.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o 
modelo, prazo de validade ou de garantia, quando foro caso; 

8.1.5. Neste campo descrigão, as propostas não podem conter qualquer 
identificação do licitante proponente, tais como mime, CNPJ telefone,  
eta,  sob pena de desclasSificagão. 

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
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8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.5. 0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

8.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas e neste edital, sob pena de desclassificação. 

8.7. Não serão aceitas propostas e/ou documentos encaminhados fora do 

horário determinado nem em outro meio que não através do portal de compras 

governamentais. 

8.8. 0 envio de uma proposta para este Pregão Eletrônico será considerado 

como evidência de que a proponente: 

8.8.1. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os 

comparou entre si e obteve do Pregoeiro informações sobre qualquer ponto duvidoso antes 

de apresentá-la; 

8.8.2. Considerou que os elementos desta Licitação lhe permitem a elaboração 

de uma proposta totalmente satisfatória. 

8.8.3. Está de acordo com todos os termos editalicios; 

8.8.4. Sendo vencedora da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela 

entrega do objeto licitado; 

8.9. A empresa que utilizar qualquer forma passível de identificação no sistema 

eletrônico terá sua proposta desclassificada pelo Pregoeiro e não poderá participar da fase 

de lances. 
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9 — Abertura da sessão pública e classificação das propostas 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-6 em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2. 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-

tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.6. 0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

9.7. 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

10 — Formulação dos lances: modo de disputa aberto e fechado 

10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-

clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu rece-

bimento e do valor consignado no registro. 

10.2. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor global do serviço. 

10.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fi-

xado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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10.4. 0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

10.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dis-

puta "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com lance final e fechado. 

10.5.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-

tos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determina-

do, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

10.5.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunida-

de para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços 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. 

10.5.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilo-

so até o encerramento deste prazo. 

10.5.4 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

10.5.5. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.5.6. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-

mitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fecha-

do atender às exigências de habilitação. 
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10.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

10.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

10.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sitio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.10. 0 Critério de julgamento adotado será o menor prego global, conforme 

definido neste Edital e seus anexos. 

10.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-

posta. 

10.12. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verifi-

cação automática, junto 5 Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 0 sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participan-

tes, procedendo 5 comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos  

arts.  44 e 45 da  LC  n° 123, de 2006. 

10.12.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pe-

queno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor pro-

posta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
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10.12.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de enca-

minhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comuni-

cação automática para tanto. 

10.12.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classifi-

cada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais lici-

tantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 

5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no pra-

zo estabelecido no subitem anterior. 

10.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempre-

sas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subi-

tens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

10.12.5. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lan-

ces), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

10.13. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-

pate será aquele previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 

10.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

10.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro de-

verá 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. 

10.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompa-

nhada pelos demais licitantes. 

10.17. Serão aceitos lances com até 04 (quatro) casas decimais após a virgula. 
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11 — Envio da proposta de pregos 

11.1. 0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação reali-

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

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

11.2. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicita-

ção fundamentada feita no  chat  pelo licitante, antes de findo o prazo. 

11.3. 0 licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 

indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-6 às sanções previstas neste 

Edital. 

11.4. A proposta deverá conter: 

11.4.1. Proposta de preços, vedado o preenchimento desta com dados aleató- 

rios, sob pena de desclassificação; 

11.4.2. Preços unitários e totais, em Real, em algarismo, com no máximo quatro 

casas após a virgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

11.4.4. Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fre-

tes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias 

execução do objeto; 

11.4.5. Indicação de fabricante, marca e modelo, bem como catálogo comercial 

com o produto a ser fornecido, se for o caso. 

11.4.6. Prazo de validade da proposta de, no  minim,  60 (sessenta) dias, conta-

dos da data de abertura da licitação. 
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11.5. Após o encerramento da sessão de lances e negociações, esta  sera  sus-

pensa, a fim de que o Pregoeiro possa proceder à analise e julgamento, bem como proceder 

ao julgamento da habilitação das empresas classificadas. 

12 — Da aceitabilidade da proposta 

12.1. Encerrada a etapa de negociação e envio de documentos, a sessão  sera  

suspensa para que o pregoeiro examine a proposta classificada em primeiro lugar quanto a 

adequação ao objeto e a compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos. Para tanto, poderá solicitar parecer de técnicos 

pertencentes ao quadro de pessoal da Feas. 

12.2.  Sera  desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado, desconto menor do que o mínimo exigido ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou uni-

tários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e sa-

lários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da li-

citação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à to-

talidade da remuneração. 

12.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examine-

rá  a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

12.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos os licitan-

tes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

12.6. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 
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12.7. Da documentação complementar para classificação da proposta, a ser 

anexada no sistema: 

1) ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, da empresa licitante, 

dentro do seu prazo de validade, com ramo de atividade compativel ao objeto 

desta licitação; 

2) LICENÇA SANITÁRIA ou documento equivalente, da empresa licitante, den-

tro do seu prazo de validade, compatível com o ramo de atividade objeto desta li-

citação, e expedido pelo órgão sanitário competente; 

3) LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO, ou Autorização Ambiental, ou docu-

mento equivalente, dentro do seu prazo de validade, da unidade de tratamento 

dos resíduos dos serviços de saúde; 

4) LICENÇA AMBIENTAL ou Autorização Ambiental, ou documento equivalente, 

dentro do seu prazo de validade, do transporte dos resíduos de serviços de saú-

de; 

5) Caso a empresa licitante necessite subcontratar alguma etapa do objeto desta 

licitação, deverá apresentar declaração, assinada pelo responsável legal da em-

presa licitante, informando dessa necessidade, bem como, discriminar a etapa a 

ser subcontratada; 

5.1.Nessa declaração deverá constar que a empresa licitante está ciente de que 

a empresa a ser subcontratada deverá estar devidamente licenciada pelo órgão 

ambiental competente bem como, possuir a mesma qualificação técnica exigida 

para empresa licitante na execução dos serviços, objeto desta licitação. 

6) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, que comprove que a licitante tem 

plena capacidade técnica, operacional e administrativa para executar os serviços 

pertinentes ao objeto desta licitação. Não será aceito atestado de empresas que 

pertençam ao mesmo grupo empresarial. 0(s) atestado(s) deverá(ão) ser com-

patível(eis) à prestação de serviço objeto desta licitação no qual deverá constar 

o CNPJ, a razão social e o endereço da empresa licitante; 

6.1.As empresas em que o respectivo conselho regional de classe não emita 

Acervo Técnico ou documento similar, deverão fazer constar nos Atestados de 

Capacidade Técnica, a quantidade de resíduos expressa em peso, que compro- 
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ve que a empresa licitante tem capacidade de executar serviços de característi-

cas compatíveis ao objeto desta licitação de pelo menos 50% (cinquenta por 

cento) da quantidade de resíduos, citada nesta licitação. 

6.1.1.A somatória dos quantitativos de resíduos informados nos atestados de ca-

pacidade técnica citado no item 6.1 deverá corresponder no mínimo a 50% (cin-

qüenta por cento) da quantidade de resíduos, citada nesta licitação; 

7) DECLARAÇÃO, assinada pelo seu responsável legal, informando que possui 

um Responsável Técnico (RT), com inscrição no seu respectivo Conselho Regio-

nal. Na declaração deverá ser indicado o nome completo do profissional e ane-

xada cópia da Cédula Profissional de Identidade emitida pelo Conselho Regional 

e comprovante de regularidade (certidão negativa ou Atestado de Regularidade 

ou documento similar que comprove a regularidade do RT com o seu respectivo 

Conselho Regional); 

8) Cópia atualizada do PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

(PGR), sendo que este deve ser elaborado visando A preservação da saúde e da 

integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avalia-

ção e conseqüentemente controle da ocorrência de riscos ambientais de traba-

lho, levando em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos natu-

rais. 

8.1.0 PGR deverá ser elaborado conforme a Portaria SEPRT n° 6730/20 do Mi-

nistério do Trabalho e Emprego — MTE, e sua Norma Regulamentadora n° 1, e 

deverá conter no mínimo a seguinte estrutura: 

a) Identificação da empresa: razão social, endereço, ramo de atividade compatí-

vel com o objeto desta licitação, número de trabalhadores e grau de risco de 

acordo com a  NR-4; 

b) Matriz de riscos: 0 PGR deverá contemplar a avaliação de riscos (físicos, quí-

micos, biológicos, ergonomicos e de acidentes) para cada categoria profissional 

e conter o levantamento dos riscos na execução do serviço e não apenas na 

sede da empresa; 

c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores: 0 processo de avalia-

ção dos riscos deve ser quantitativo utilizando os valores de limites de tolerância 

ou qualitativo quando não forem mensuráveis; 

d) Plano de ação: As medidas de controle devem corresponder A medida que a 

empresa adotará para a eliminação ou minimização dos riscos ambientais, privi-

legiando as medidas de controle coletivas e propondo proteção individual 
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e) O PGR deve ser assinado por profissional devidamente qualificado, conforme 

Lei Federal 6.514/77 e sua Norma Regulamentadora n° 01 aprovada pela Porta-

ria  GM  n° 3.214/78. 

9) Proposta de pregos conforme modelo sugerido no Apêndice II, descre-

vendo o valor unitário e os valores totais mensais e anuais dos grupos de 

resíduos. 

12.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especifica-

Vies  do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou 

da área especializada no objeto. 

12.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

13 —Julgamento Da Habilitação 

13.1. Somente serão julgadas as habilitações das empresas que forem 

classificadas. 

13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação dos lici-

tantes detentores das propostas classificadas, o Pregoeiro verificará o eventual descumpri-

mento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que im-

peça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas — CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.-

gov.briceis  ); 

13.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobida-

de Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Jus-

tiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

13.2.3. Lista de Inidõneos e o Cadastro Integrado de Condenações por 

Ilícitos Administrativos — CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da 

União — TCU; 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas Página 20 de 100 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feas.curitiba.orgov.br  

13.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e, 

no caso do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrati-

va (CNCIA), do CNJ, também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 

8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

13.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-

tado, por falta de condição de participação. 

13.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-

tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira. 0 do-

cumento de qualificação técnica abaixo exigido deverá ser enviado junto à proposta eletrôni-

ca, como forma de anexo. 

13.7. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

13.8. 0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoei-

ro lograr êxito em encontrar as certidões válidas. 

13.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação comple-

mentares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o li-

citante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 

(duas) horas, sob pena de inabilitação. 

13.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de re-

quisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvi-

da em relação à integridade do documento digital. 
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13.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/ 

CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

13.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

13.13 Ressalvado o disposto no item 5.3 (documentos abrangidos pelo Sicaf), os 

licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 

itens a seguir, para fins de habilitação: 

13.14. Habilitação jurídica: 

13.14.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Em-

presas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

13.14.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 

verificação da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

13.14.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabi-

lidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comproba-

tório de seus administradores; 

13.14.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial 

ou agência; 

13.14.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

13.14.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou  ins- 
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crito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de 

que trata o  art.  107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

13.14.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

Pais: decreto de autorização; 

13.14.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as altera-

ções ou da consolidação respectiva; 

13.15. Regularidade fiscal e trabalhista: 

13.15.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

13.15.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e A Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos 6 Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, 

de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

13.15.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

13.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; 

13.15.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do 

licitante, relativa A atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

13.15.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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13.15.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos 

Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa 

de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do 

Município do domicilio ou sede do licitante, na forma da lei; 

13.15.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

13.16. Qualificação Econômico-Financeira. 

13.16.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

13.16.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício so-

cial já exigíveis e apresentados na forma da lei, com TERMO DE ABERTURA E ENCERRA-

MENTO e devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos 

e para sociedade anônima: publicado na imprensa oficial, que comprovem a boa situação fi-

nanceira da pessoa jurídica, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por  indices  oficiais quando encerrado há mais de 03 

(três) meses da data da solicitação da inscrição no cadastro de fornecedores  (art.  31, inciso 

I, da Lei n°8666/1993) e alterações. 0 Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao 

ano de 2021, de acordo com a legislação vigente. 

13.16. 2.1. A boa situação será avaliada pelos  indices  conforme  art.  9°, do De-

creto Municipal 104/2019: 

ILC > ou = 1 

ILG > ou = 1  

SG  > ou = 1 

1 — INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =  LC 

LC  = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE 
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2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = LG 

ATIVO CIRCULANTE+ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG -  

PASSIVO CIRCULANTE- PASSIVO NA() CIRCULANTE 

3- SOLVÊNCIA GERAL =  SG  

ATIVO TOTAL 

SG=  

PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NA() CIRCULANTE 

13.16.2.2.0s  indices  deverão ser indicados de conformidade com as Normas 

Técnicas Contábeis e a Lei Federal n° 8.666/1993. 

13.16. 2.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) 

em qualquer dos  indices  de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e Liquidez Corrente  

(LC),  deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, patrimônio liquido 

positivo (Decreto Municipal 104/2019,  art.  10, § 3°). 

13.17. Qualificação técnica (deverá se anexada no ato do envio da proposta 

eletrônica). 

Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (um) atestado de capacida-

de técnica,  fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente regis-

trado(s) na entidade profissional competente, que comprove que a empresa licitante prestou 

serviço igual ou similar em características com o objeto da presente licitação (ter prestado o 

serviço de manutenção em refrigeradores científicos), conforme preconiza o  Art.  30, inciso II 

e §1° da Lei 8666/93. Não serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo 

grupo empresarial. 

13.18. No momento do julgamento da habilitação, o Pregoeiro consultará ao sis-

tema em que a empresa estiver cadastrada, em que constam as datas de vencimento dos 

documentos exigidos para a habilitação (SICAF ou eventualmente e-compras), a fim de veri-

ficar a vigência e autenticidade destes. 
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13.19. A página da consulta será impressa pelo Pregoeiro. A validade dos docu-

mentos será conferida. Em caso de alguma certidão estar fora de validade, poderão ser con-

sultados os sítios oficiais emissores de certidões. Se ainda assim, o Pregoeiro não lograr 

êxito na aferição da regularidade da documentação, a empresa será convocada para que, 

no prazo de 24 h (a contar do recebimento da solicitação) envie cópia via sistema do docu-

mento solicitado. 0 não envio acarretará na inabilitação da empresa, salvos os casos de 

condições exclusivas para a habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte. 

13.20. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a empresa será convocada 

para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regulari-

zação. 0 prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

13.20.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem an-

terior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, 

na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou so-

ciedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será conce-

dido o mesmo prazo para regularização. 

13.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigi-

dos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no  "chat"  a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

13.22. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

13.23. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro de seus 

prazos de validade. Os documentos que não constarem em seu texto o prazo de validade 

deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses a contar da data de 

sua emissão. 
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13.24. Os documentos aqui solicitados poderão ser apresentados em original, ou 

por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

13.25 0 licitante não cadastrado no SICAF ou e-compras deverá apresentar toda 

a documentação de habilitação prevista neste Edital. 

13.26. Conforme o Decreto Municipal n° 104/2019 e Instrução Normativa n° 

03/2018 é de responsabilidade da empresa licitante a manutenção das datas atualizadas 

dos documentos no SICAF.  

13.27. A Feas fará a análise da documentação para classificação da proposta a 

partir dos documentos anexados, bem como consulta aos  sites  oficiais acima apontados. 

Caso haja desconformidade com o solicitado a empresa será desclassificada e/ou inabilita-

da. 

13.28. A data para a divulgação do resultado será informada pelo Pregoeiro du-

rante a sessão de lances, no  "chat"  de conversação ou através de comunicado a ser publi-

cado na plataforma de compras governamentais, sendo responsabilidade única e exclusiva 

das empresas interessadas o acompanhamento das datas. 

13.30. Constatado o atendimento As exigências de habilitação fixadas no Edital, 

o licitante será declarado vencedor. 

14— Dos Recursos 

14.1. Declarado o vencedor, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção, isto 6, indicando contra quais decisões pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, nos termos do  art.  33 do 

Decreto Municipal n° 1.235/2003. 0 prazo para a manifestação da intenção de interpor 

recurso será de 04 (quatro) horas úteis, ou seja, das 08:00 As 12:00 horas do dia útil 

seguinte da divulgação do resultado final de julgamento. 
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14.2. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por 

meio eletrônico via internet, no portal de compras governamentais. 

14.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite 

ou não o recurso, fundamentadamente. 

14.3.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

14.4. Uma vez admitida a intenção, abrir-se-6 então o prazo de 03 (três) dias 

Citeis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 

no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

14.5. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 

decadência do direito de recurso. 

14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá 

poderá: 

14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou 

fora do prazo estabelecido; 

14.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão dado o recurso interposto; 

14.6.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade julgadora, que 

decidirá. 

14.5. 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetiveis de aproveitamento. 
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14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo 

licitatório para determinar a contratação. 

14.7. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor 

e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

15— Da Adjudicação, Da Homologação E Da Convocação 

15.1. 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2. Havendo manifestação da intenção de recorrer, conforme procedimentos 

citados no tópico anterior e, após a decisão dos recursos, constatada a regularidade dos 

atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante 

vencedora e homologará o procedimento. 

15.3. Homologado o resultado, a proponente vencedora será convocada, por es-

crito, para a assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços. 

16 — Do termo de contrato 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato. 

16.2. 0 adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 

data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), 

disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio 
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eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, a contar da data 

de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico. 

16.2.2 0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo aqui estabelecido, implicará na sua 

eliminação, configurando descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito às 

penalidades previstas em lei e neste edital. Neste caso, é facultado a Feas o chamamento, 

por ordem de classificação, das demais licitantes para a assinatura do contrato, em igual 

prazo, nos termos do  art.  40, incisos XXIII e XVI, da Lei n° 10.520/2002. 

16.4. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição, as 

instruções contidas neste Edital, os documentos nele referenciados, além da proposta apre-

sentada pela licitante vencedora. 

16.5. 0 valor a ser atribuído ao contrato será aquele resultante da proposta ven-

cedora com menor preço. 

16.6. A Contratante se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o servi- 

go  prestado se estiver em desacordo com o contrato ou condições pré-fixadas pelo Edital. 

16.7. 0 contrato poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes, ou uni-

lateralmente, nas condições e hipóteses previstas nos Artigos 78, 79 e 80, da Lei n° 

8666/1993. 

16.8. 0 inadimplemento de qualquer cláusula do contrato poderá ser motivo de 

sua imediata rescisão pela contratante, independentemente de notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, além de responder a empresa contratada por perdas e danos, quan-

do esta: 

a) não cumprir as obrigações assumidas; 

b) falir; 
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c) transferir parcialmente o contrato a terceiros sem a prévia e expressa anuên-

cia da CONTRATANTE; ou quando transferi-lo integralmente, nos termos do  art.  

72, da Lei n° 8666/1993; 

d) tiver sua atividade suspensa por determinação de autoridade competente, de 

acordo com a legislação em vigor; 

e) interromper a prestação dos serviços por mais de 02 (dois) dias consecutivos, 

sem justo motivo aceito pela CONTRATANTE. 

16.9. Poderá ainda o contrato ser rescindido por qualquer uma das partes, a 

qualquer tempo, observadas as seguintes condições: 

a) na hipótese da Contratante solicitar a rescisão, deverá efetuar comunicação 

por escrito à Contratada, com antecedência  minima  de até 60 (sessenta) dias, 

sendo então pagos os serviços comprovadamente prestados, não cabendo 

Contratada qualquer outra compensação ou indenização, seja a que titulo for; 

b) na hipótese da Contratada solicitar a rescisão, esta deverá continuar prestan-

do os serviços por período a ser estipulado pela Contratante, não inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data do recebimento da solicitação de rescisão. 

16.10. A contratada deverá cumprir integralmente as disposições previstas no 

Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes deste edital. 

16.11. As obrigações do Contratante e Contratada serão àquelas definidas no 

Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes deste Edital. 

16.12. Caberá à contratada proceder, sem  Onus  para o contratante, eventuais 

adequações, de forma a propiciar a perfeita execução dos serviços contratados. 

16.13. Os preços acordados poderão ser alterados por reajuste, apenas depois 

de decorridos 12 (doze) meses, nos termos da Lei n° 10192/2001, Acórdão TCU n° 

1563/2004 — Plenário e  art.  65, da Lei n° 8666/1993, a partir da demonstração analítica, pela 

Contratada, dos componentes dos custos que integram o contrato. 

16.13.1. 0 prazo mencionado no item anterior será contado a partir da data da 

proposta ou do orçamento a que ela se referir ou, ainda, da data da última repactuação. 
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16.14. Qualquer alteração no valor do contrato deverá ser pleiteada até a data 

da prorrogação contratual subsequente, sob pena de ocorrer preclusão lógica do exercício 

do direito. 

16.15. Ficam designados os empregados abaixo para atuarem como gestores do 

contrato. 

• Gestora:  Leila  Cristina Borges de Macedo Ribas (matricula funcional 4743); 

• Suplente:  Adrian  de Oliveira Lima (matricula funcional n.° 3.680); 

16.3. Integrará o contrato, como parte indissociável, a proposta apresentada pela 

adjudicatária. 

16.12. 0 prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de 

Referência 

16.13. Após a assinatura do contrato, a licitante deverá aguardar a liberação e 

emissão das Ordens de Serviço, para providenciar o inicio dos respectivos serviços. 

16.14. 0 prazo para entrega dos itens terá inicio a partir da data de recebimento 

da Ordem de Serviço. 

17 — Do reajustamento em sentido geral 

17.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor 

contratual são as estabelecidas na minuta do termo contratual, anexo a este edital. 

18— Do recebimento do objeto e da fiscalização 

18.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização 

estão previstos no Termo de Referência, anexo a este edital. 

19— Das obrigações 
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19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas 

no Termo de Referência, anexo a este edital. 

20— Do Pagamento 

20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 

Referência e minuta do termo contratual, anexos a este Edital. 

21 — Das Penalidades 

19.1. Se a licitante adjudicada deixar de entregar o objeto licitado por qualquer 

motivo e/ou recusar os serviços dentro do prazo de validade da proposta ou o fizer fora das 

especificações e condições pré-determinadas e ainda em qualquer outra hipótese de 

inexecução parcial ou total do contrato, poderão ser aplicadas as penalidades seguintes, 

independente de outras previstas em lei, facultada defesa prévia ao interessado: 

a) Advertência. 

b) No caso de atraso injustificado na prestação de serviços, ou ainda na 

execução do contrato, multa de mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor 

da parcela ou etapa inadimplida, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o 

prazo de que trata este item, o pagamento poderá ser cancelado ou o contrato 

ser considerado rescindido, a critério da Administração. 

c) No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa punitiva de 10% 

(dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação. 

d) As multas de mora e punitiva poderão ser cumuladas. 

e) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não supe-

rior a 02 (dois) anos, penalidade essa a ser aplicada pela autoridade competen-

te, segundo a natureza da falta e o prejuízo causado à Administração Pública, de 

acordo com a Lei Federal n° 10.520/02 e Decreto Municipal 610/2019. 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Feas, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos re-

sultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anteri-

or, de acordo com a Lei Federal n° 8666/93. 

g) Decisão Cautelar de Suspensão, para situações pendentes de julgamento 

que possam, pela quantidade ou gravidade das mesmas, implicar em potencial 

prejuízo à administração pública ou à saúde da população, poderá a autoridade 

competente considerar cautelar e provisoriamente impedido o fornecedor de par-

ticipar de novos certames licitatórios junto à Feas, até decisão administrativa de-

finitiva. 

19.2 As penalidades de multa de mora e punitiva serão aplicadas, observado o 

procedimento no Decreto Municipal 610/2019. 

19.3 As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e, 

ainda, nos casos em que não haja fatura em aberto, ou vincenda, será notificada a empresa, 

que deverá, no prazo máximo estipulado pela Feas, depositar o valor correspondente 

penalização, em conta a ser informada pela Contratante. 

19.4 Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no 

item anterior, escoado o prazo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento, pela 

detentora, da respectiva notificação, a cobrança será objeto de medidas administrativas e/ou 

judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no período compreendido entre o dia 

imediatamente posterior à data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento 

efetivamente ocorrer. 

19.5 As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outras. 

19.6 Sem prejuízo da aplicação, à detentora, das sanções cabíveis, a Adminis-

tração recorrerá ás garantias constituídas, a fim de se ressarcir dos prejuízos que lhe te-

nham sido decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas 

e danos. 

19.7. Ficam as participantes cientes de que, na hipótese de constatação de for-

mação de conluio ou diante do indicio de qualquer crime previsto na Lei de Licitações, o 
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caso será oficiado ao Ministério Público, sem prejuízo das medidas Administrativas a serem 

aplicadas contra quem der causa ao crime. 

19.8 Quaisquer das penalidades aplicadas serão transcritas na ficha cadastral da 

Contratada na Feas. 

22 — Disposições Gerais 

20.1. Para o cumprimento do objeto desta licitação será firmado contrato entre a 

pessoa jurídica vencedora e a Feas, observadas as condições estipuladas neste Edital, da 

proposta da licitante vencedora, na forma da minuta do contrato que faz parte integrante 

deste Edital e, no que couberem, as disposições estabelecidas nos Artigos 54 a 88, da Lei 

n° 8.666/1993. 

22.2. Reserva-se 6 autoridade competente o direito de revogar no todo ou em 

parte a presente licitação visando o interesse da Administração Pública, devendo anulá-la 

por ilegalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 49 e 

parágrafos da Lei Federal n° 8666/93. 

22.3. A contratante reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, paralisar ou 

suspender a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já 

prestados e devidamente atestados pelo gestor do contrato. 

22.4. A detecção, pela Contratante, a qualquer tempo durante a execução dos 

serviços, de vícios de qualidade, importará na aplicação dos dispositivos da Lei n° 

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

22.5. Conforme o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta e a 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em  lingua  portuguesa sobre suas características, qualidade, 

quantidade, composição, prego, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, 

bem como sobre os riscos que apresentam A saúde e segurança dos consumidores. 
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22.6. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito ás obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os 

demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste Pregão. 

22.07. Atendida a conveniência administrativa, fica a licitante vencedora 

obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais 

acréscimos ou supressões de que trata o parágrafo 1° do artigo 65 da Lei Federal n.° 

8.666/93. 

22.08. Em caso de não aceitação do serviço prestado por estarem em 

desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuidas à licitante. 

22.09. Se durante a licitação ou a contratação a Feas entender pela necessidade 

de envio do bem entregue para análise e avaliação laboratorial, todos os custos referentes 

ao procedimento serão de responsabilidade da licitante/Contratada. 

22.10. 0 abandono dos serviços em qualquer etapa, por parte da empresa 

contratada, ensejará ação de perdas e danos. 

22.11. A empresa vencedora assumirá integral e exclusivamente toda a 

responsabilidade no que diz respeito ás obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os 

demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste Pregão. 

22.12. A proponente que vier causar impedimentos ao normal e legal andamento 

do Pregão, além das sanções legais previstas, será responsabilizada civilmente pelos danos 

e prejuízos causados à entidade licitante, derivados da não conclusão do processo 

licitatário, bem como do objeto pretendido. 

22.13. As licitantes e a Contratada devem observar e fazer observar o mais alto 

padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 

objeto contratual. 

22.13.1. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 
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22.13.1.1. "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público 

no processo de licitação ou na execução de contrato; 

22.13.1.2. "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o 

objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

22.13.1.3. "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois 

ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

22.13.1.4. "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 

processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

22.13.1.5. "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 

multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática 

prevista acima; deste Edital;  (ii)  atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

22.14. Nos casos em que forem constatadas a prática de atos contra a 

Administração Pública Municipal, será aplicável o Decreto Municipal n° 1671/2019, que 

regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, a Lei Federal n° 12.846, de 10  de 

agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas 

pela prática de atos contra a Administração Pública municipal e dá outras providências 

22.15. 0 Pregoeiro poderá inabilitar, ou desclassificar a proposta ou mesmo 

desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato ou 

circunstância superveniente desabonadora da empresa ou de seus sócios nos termos do 

artigo 43, parágrafo 50  da Lei n. ° 8.666/93. 

22.16. Ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio é facultado solicitar das proponentes 

esclarecimentos com relação aos documentos ou produtos apresentados, bem como 
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promover diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer a instrução do 

processo. 

22.17. Quando solicitado pelo Pregoeiro, os documentos poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada ou cópia simples. 

22.18. Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos de classificação de 

proposta e habilitação, encaminhados via  e-mail,  ou qualquer outra forma, que não no portal 

de compras governamentais, dentro do prazo estipulado. 

22.19. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas de suas causas. 

22.20. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação, bem como dos lances 

ofertados, aos quais fica irrestritamente vinculada. 

22.21. Em nenhuma fase do processo será aceita carta ou outro meio de 

comunicação informando engano, erro ou omissão da parte da licitante, fornecedor ou de 

funcionário para justificar equívocos cometidos pela empresa no processo, em quaisquer 

das fases da licitação ou da execução do contrato. 

22.22. Os prazos estabelecidos neste Edital, contar-se-ão em dias corridos, sal-

vo se expressamente fizer-se referência a dias úteis. Para contagem de ambos os casos ex-

clui-se o primeiro dia e conta-se o último dia. 

22.23. Os termos do edital prevalecem sobre os termos da plataforma compras 

governamentais em caso de contradição documental. 

22.24. Em caso de dúvidas nos descritivos dos serviços, entrar em contato com 

o Sr.  Juliano  Eugenio da Silva, vmaior@feaes.curitiba.prgov.br, através de pedido de 

esclarecimento. 
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22.25. Demais detalhes que eventualmente não foram previstos no presente Edi-

tal, mas que a boa técnica leve a presumir sua necessidade, não deverão ser omitidos na 

apresentação da proposta pelo licitante. 

22.26. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, 

encarregado do recebimento, análise e julgamento das propostas. 

Curitiba, xx de xxxxxx de 2022. 

Veridiane de Paula Macedo  Sotto  Maior 

Pregoeira 
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Anexo 1 

 

TERMO DE REFERENCIA 

I. OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e 

seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E, conforme classificação da RDC n.° 

306/2004 — Anvisa e resolução Conama n° 358/2005, nas unidades geridas pela Fundação 

Estatal de Atenção à Saúde Feas, pelo período de 12 (doze) meses. 

2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços objetos do presente feito serão prestados nos seguintes endereços: 

a. Hospital do Idoso Zilda Arns: Situado na Rua Lothario  Boutin,  n.° 90, Bairro Pi-

nheirinho, Curitiba,  Parana.  

b. Centro Médico Comunitário Bairro Novo: Situado na Rua Jussara, n.° 2234, 

Bairro Sitio Cercado:Curitiba, ParanaUnidade de Pronto Atendimento Tatuquara: 

Situada na Rua Jornalista  Emilio Zola  Florenzano, n.° 835, Bairro Tatuquara, Curitiba,  

Parana.  

c. Unidade de Pronto Atendimento CIC, localizada na Rua Senador Accioly Filho, 

3370, Cidade Industrial de Curitiba,  Parana.  

d. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão, localizada a Rua Frota  Maria de 

Assumpção, 2590, Boqueirão, Curitiba,  Parana.;  

e. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha, localizada na Rua Carlos 

Klemtz, 1883 — Fazendinha, Curitiba,  Parana.  

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

I. Especificação técnica dos serviços: A empresa CONTRATADA deverá prestar serviços 

de coleta, transporte, tratamento e destinagão final dos Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS), do Grupo A — e seus subgrupos Al, A2, A3, A4 e A5 - potencialmente infectantes; 

Grupos B — químicos e Grupo E — perfuro cortantes/ANVISA RDC n.° 306 de 07 de 

dezembro de 2004 e Resolução CONAMA 358 de 29 de abril de 2005, contemplando o 

Hospital do Idoso Zilda Arns HIZA e também para as Unidades de Pronto Atendimento 
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aqui especificadas, com disponibilização de recipientes e seus respectivos lacres para 

acondicionamento dos resíduos Infectantes, Químicos e Perfuro cortantes no abrigo externo 

dos referidos estabelecimentos e posterior recolhimento para tratamento e destino final; 

eAsponbiflzaç5o era. regirre de coMociato:do E.,.-quipameritos a seguir  

IL  Hospital do Idoso Zilda Arns: 

a. 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e 

impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pesa-

gem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções necessárias 

bem como as devidas aferições pelo lnmetro, respeitando a frequência estabelecida 

pelo Órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos necessários, 

tais como, etiquetas, ribons e outros; 

b. 04 (quatro) unidades de contentores estacionários de 1000 litros para permanên-

cia no Abrigo Externo do Hospital para acondicionamento de resíduos orgânicos; 

c. 04 (quatro) contentores estacionários de 1000 litros para acondicionamento dos 

resíduos infectantes; 

d. 02  (dues)  lixeiras móveis com rodas de 240 litros para acondicionamento dos re-

síduos químicos; 

e. 02  (dues)  bombonas de 200 litros para acondicionamento dos resíduos quími-

cos; 

f. 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipi- 

ente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

Ill. Centro Medico Comunitário Bairro Novo 

a. 01 (uma) balança estacionária, sendo uma para cada unidade, com visor digital e 

impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pesa-

gem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções necessárias 

bem como as devidas aferições pelo Inmetro, respeitando a frequência estabelecida 

pelo árgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos necessários, 

tais como, etiquetas, ribons e outros; 

b. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo Exter-

no da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

c. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos infectantes; 

d. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos recicláveis; 
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e. 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos quími-

cos;  

f. 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipi- 

ente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

IV. Unidade de Pronto Atendimento Tatuquara 

h. 01 (uma) balança estacionaria, sendo uma para cada unidade, com visor digital e 

impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pesa-

gem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções necessárias 

bem como as devidas aferições pelo Inmetro, respeitando a frequência estabelecida 

pelo órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos necessários, 

tais como, etiquetas, ribons e outros; 

I. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo Exter- 

no da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

j. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos infectantes; 

k. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos recicláveis; 

I. 01 (uma) lixeira move! de 240 litros para acondicionamento dos resíduos quími- 

cos; 

m. 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

n. 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipi-

ente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

V. Unidade de Pronto Atendimento CIC 

a. 01 (uma) balança estacionaria, sendo uma para cada unidade, com visor digital e 

impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pe-

sagem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções neces-

sárias bem como as devidas aferições pelo lnmetro, respeitando a frequência esta-

belecida pelo órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos 

necessários, tais como, etiquetas, ribons e outros; 

b. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo Exter-

no da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

c. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos infectantes; 

d. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos recicláveis; 
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e. 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos quimi-

cos;  

f. 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipi- 

ente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

VI. Unidade de Pronto Atendimento Boqueirão 

1. 01 (uma) balança estacionaria, sendo uma para cada unidade, com visor digital e im- 

pressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pesagem 

de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções necessárias bem 

coma as devidas aferições pelo Inmetro, respeitando a frequência estabelecida pelo ór-

gão em questão, bem coma o fornecimento de todos os insumos necessários, tais como, 

etiquetas, ribons e outros; 

2. 01 (um) contentar estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo Exter-

no da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

3. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos infectantes; 

4. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos recicláveis; 

5. 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos quími-

cos; 

6. 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

7. 01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipi-

ente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

VII. Unidade de Pronto Atendimento Fazendinha 

a. 01 (uma) balança estacionaria, sendo uma para cada unidade, com visor digital e 

impressora para emissão de  ticket  de pesagem e capacidade e dimensão para pe-

sagem de  containers  de até 1000 litros, realizando todas as manutenções neces-

sárias bem coma as devidas aferições pelo Inmetro, respeitando a frequência esta-

belecida pelo órgão em questão, bem como o fornecimento de todos os insumos 

necessários, tais coma, etiquetas, ribons e outros; 

b. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para permanência no Abrigo Exter-

no da Unidade para acondicionamento de resíduos orgânicos, 

c. 01 (um) contentar estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos infectantes; 

d. 01 (um) contentor estacionário de 1000 litros para acondicionamento dos resí-

duos recicláveis; 
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e. 01 (uma) lixeira móvel de 240 litros para acondicionamento dos resíduos quími-

cos; 

f. 01 (uma) bombona de 200 litros para acondicionamento dos resíduos químicos; 

01 caixa para disposição de lâmpadas tubulares e/ou compactas e de um recipi- 

ente para a disposição de pilhas, baterias e similares. 

VIII. Realização de treinamento anual para os técnicos das equipes das unidades da Feas, 

sem ônus adicional, quanto ao acondicionamento dos RSS para coleta externa, transporte, 

tratamento e destinação final. 

IX.. Para efeitos de especificação da presente contratação, considera- se: 

a) Coleta e transporte externo: Consiste na remoção dos RSS do abrigo de resí-

duos (armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, utili-

zando-se técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e 

a integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de 

acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana. 

A  Goleta  e o transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser 

realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT. 

b) Tratamento: Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifi-

que as características dos riscos inerentes aos resíduos, visando a minimização do ris-

co a saúde pública, a preservação da qualidade do meio ambiente, a segurança e a 

saúde do trabalhador. Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde 

devem ser objeto de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução Conama 

N.° 237/1997 e são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância 

sanitária e de meio ambiente. 

c) Disposição final: Consiste na disposição de resíduos no solo, previamente pre-

parado para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e 

com licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA n.° 237/97. 

X. Realizar  Goleta,  transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos de Serviços de 

Saúde (RSS), do Grupo A — e seus subgrupos Al, A2, A3, A4 e A5 - potencialmente 

infectantes; Grupos B — químicos e Grupo E — perfuro cortantes/ANVISA RDC n.° 306 de 07 

de dezembro de 2004 e Resolução CONAMA 358 de 29 de abril de 2005, ou outras que 

vierem a substitui-las e demais legislações pertinentes e vigentes, para as unidades da  

Fees,  com disponibilização de recipientes (contêineres/contentores) e seus respectivos 

lacres para acondicionamento dos resíduos Infectantes, Químicos e Perfuro cortantes no 

abrigo externo do referido estabelecimento e posterior recolhimento para tratamento e 

destino final; fornecer todos itens listados neste Termo de Referência e seus anexos. Tanto 

as balanças, que serão utilizadas no auto monitoramento da geração de resíduos das 
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unidades da Feas, bem como os contentores solicitados, deverão permanecer nos locais 

especificados, enquanto vigorar o contrato e realização de treinamento anual para os 

técnicos das equipes da  Fees,  sem ônus para a Contratante, quanto ao acondicionamento 

dos RSS para coleta externa, transporte, tratamento e destinação final, bem como quanto ao 

processo todo do serviço contratado. 

XI. Dar tratamento e destinagão final, para os resíduos como pilhas, baterias, lâmpadas 

fluorescentes, alem de todos os outros considerados como resíduos químicos, grupo B 

conforme previsto na RDC Anvisa n.° 306 de 07 de dezembro de 2004. 

XII. Apresentar, a critério do CONTRATANTE, cópia (autenticada) vigente, do Laudo de 

Controle de Emissão de Gases, conforme Resolução SEMA- PR n° 054/06 ou conforme ou-

tra legislação ambiental no caso da empresa licitante ser oriunda de outro estado. Para am-

bos os casos, a empresa licitante devera cumprir as determinações constantes na Licença 

Ambiental. 

XIII. Fornecer para a coleta externa de resíduos do grupo A, B e E, containeres estanques, 

rígidos, íntegros, resistentes à ruptura, a punctura e a vazamentos, atendendo a todas as 

exigências da NBR 12235 da ABNT. Os contentores deverão ser trocados a cada coleta, 

sendo substituídos por igual quantidade, limpos e desinfetados, cabendo à empresa CON-

TRATADA, ainda, a fim de que os serviços não sofram solução de continuidade, manter 

equipamentos de reserva, para substituir temporariamente os que se encontrarem em ma-

nutenção. 

XIV. Manusear contentores/contélneres e demais recipientes com o máximo cuidado, para 

não danificá-los evitando o rompimento dos sacos de lixo, recipientes para resíduos perfuro 

cortantes e resíduos químicos. 

XV. Manter, após a coleta, os RSS das unidades da Feas segregados e acondicionados de 

acordo com os grupos de resíduos. 

XVI. Substituir imediatamente, após a coleta, os contentores/containeres, por outro(s) 

vazio(s), limpos e desinfetacios(s). 

XVII Pesar os resíduos coletados de acordo com a frequência de coleta descrita no 

Apêndice I do Anexo I, parte integrante desse documento, emítindo mensalmente 

Contratante a note fiscal de acordo com as pesagens realizadas, assim ti como dar baixa nos 

Manifes1os de Transporte de Residuos (M.T.R.), de forma que os 'certificados de 'destinagão 

final dos resit:Kies, assinados pelo "responsevel da unidade de destinagão final - sejam 

disponibilizados no portal do SINIR. 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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Realizar os serviços, objeto deste instrumento, atendendo As resoluções do CONAMA n.° 

358 de 29 de abril de 2005 e RDC ANVISA n.° 306 de 07 de dezembro de 2004, Normas 

Técnicas da ABNT NBR 12.809/1993 — Manuseio de Resíduos de Serviços de Saúde, 

NBR 12.810/1993 — Coleta de Resíduos de Saúde, NBR 7.500/2000 — Sirnbolos de Risco e 

Manuseio Para o Transporte e Armazenamento de Materiais, Portaria n.° 24 do Ministério do 

Trabalho — MTE de 29 de dezembro de 1994, Portaria n.° 08 do MTE de 08 de maio de 

1996, Norma Regulamentadora ri.° 7 do MTE, Resolução CONAMA n.° 316 de 29 de 

outubro de 2002, Resolução n.° 054/06 — Secretaria Estadual do Meio Ambiente SEMA, e 

demais legislações e normas pertinentes, bem como aquelas que vierem a complementa-las 

ou substitui-las.  

IL  Respeitar a legislação do código de  posture,  normas técnicas, padrões e restrições perti-

nentes.  

III. Responder e arcar no que lhe compete, pelo atendimento de todas as exigências dos Or-

gãos públicos federais, estaduais ou municipais, inclusive os de controle ambiental, deriva-

das da prestação dos serviços. 

IV. Estar ciente de que no decorrer da execução do contrato, deverá manter todas as licen-

ças ambientais e sanitárias, atualizadas, bem como atender as demais legislações e normas 

pertinentes e que a critério do gestor deste contrato poderá ser solicitado a sua apresenta-

ção a qualquer tempo. 

V. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

VI. Manter os veículos identificados e os funcionários devidamente uniformizados e portado-

res de crachá de identificação com foto, uma vez que somente  sera  permitida a entrada nas 

unidades, cumpridos estes requisitos. 

VIL Manter na operação de tratamento dos resíduos de serviços de saúde, os padrões de 

emissão atmosférica com limites definidos no âmbito da Resolução CONAMA n.° 316 de 29 

de outubro de 2002 e Resolução SEMA-PR n.° 054/06, ou outras que vierem a 

complementa-las ou substitui-las. 

VIII. A empresa CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços relativos ao 

objeto dessa licitação com o expresso consentimento da  Fees,  dado por escrito. 

a. A empresa a ser subcontratada deverá  ester  devidamente licenciada pelo Or-

gão ambiental competente bem coma, possuir a mesma qualificação técnica exigida 

para empresa licitante na execução dos serviços, objeto desse edital. 

b. A anuência da CONTRATANTE esta condicionada ao cumprimento do item 

2.11.1; 
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IX. A empresa CONTRATADA devera apresentar cópia do contrato assinado entre ela e a 

subcontratada. 

X. Permitir aos empregados da Feas, livre acesso a todas as suas dependências, 

possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas ás máquinas, 

veiculas, equipamentos, ao pessoal e ao material, fornecendo todos os dados e elementos 

referentes aos serviços, quando for solicitado. 

XL Realizar os serviços tratando os munícipes e funcionários da  Fees,  com urbanidade. 

XII. Utilizar algum sistema de comunicação (rádio, celular, tele-mensagem ou similar) que 

possibilite o cantata imediato com seus encarregados,  sub  encarregados e fiscais responsá-

veis de cada atividade com o objetivo de agilizar e garantir a qualidade dos serviços. 

XIII. Recolher regularmente os resíduos de serviços de saúde, cujo endereço, quantitativos 

estimados e freqüência de coleta especificada por grupo de resíduos A, B e E, encontram-se 

relacionados no Apêndice I, parte integrante deste documento. 

XIV. Dar ciência prévia do piano de  Goleta  para apreciação da Feas dentro do prazo de até 

07 (sete) dias, após a assinatura do contrato. 0 referido piano devera ser apresentado por 

meio de impresso contendo:  name  do estabelecimento, endereço, bairro, Grupos de 

resíduos, freqüência de coleta, dias da semana e horários de coleta, número de contentores 

disponibilizados por grupo de resíduos e roteiro do veiculo coletor. 

XV. Adotar itinerários de transporte com utilização de percursos preferencialmente por vias 

de menor trânsito. 

XVI. Colocar à disposição da Feas uma equipe de trabalho, quando esta solicitar, quer seja 

dia de semana, sabado, domingo ou feriado, em função de situações emergenciais, relacio-

nadas ao objeto do contrato, que eventualmente possam acontecer. 

XVII. Aumentar ou reduzir o número de equipamentos, veículos, máquinas e pessoal, con-

forme a necessidade, dentro dos limites legais. 

XVIII. Disponibilizar na data do inicio da execução do contrato no endereço relacionado no 

Apêndice I do Anexo I, parte integrante deste documento, contélneres e seus respectivos 

lacres para os grupos A, EeBe seu respectivo armazenamento, tendo em vista a coleta 

externa, sendo que esses recipientes deverão ser identificados de acordo com o grupo de 

resíduos a que se destina, bem coma identificados com numeração ou sigla, relacionando-

os à Feas, possibilitando a sua rastreabilidade. 

XIX. Disponibilizar, desde a data do inicio da execução do presente termo, todos os 

equipamentos relacionados neste Termo, até o período da vigência do contrato, 

devidamente identificados de acordo com o grupo de resíduos a que se destina, garantidas 

as substituições necessárias para eventuais manutenções, sendo que a coleta desses 

resíduos não fará parte desse serviço a ser contratado. 
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XX. Entregar no momento de cada coleta (conforme listagem do Apêndice I), o comprovante 

da coleta realizada, constando a data, nome, assinatura do funcionário e identificação da 

unidade o quantitativo de contentores/ contêineres coletados e seus respectivos volumes, 

bem como realizar a pesagem destes na balança localizada no setor, antes do embarque no 

caminhão, descontando os valores de tare relativos aos contentores vazios, contendo o 

nome e assinatura do funcionário responsável. 

XXI. Em caso de discrepâncias nos valores e quantidades apresentados, serão 

considerados os valores auferidos pelos funcionários da Contratante; 

XXII. Utilizar caminhão baú e quando for o caso, veículos utilitários tipo furgão para a 

realização da coleta externa dos resíduos, conforme o Apêndice I, parte integrante desse 

documento. 

XXIII. Realizar a coleta externa com veiculo exclusivo para os resíduos infectantes - Grupo 

A/E e outro exclusivo para os resíduos químicos - Grupo B. 

XXIV. Atender às exigências legais assim como as normas NBR 12.810 e NBR 14.562 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como as resoluções n.° 420/2004 e 

701/2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para transporte de 

resíduos perigosos, ou outras que vierem a complementá-las ou substituí-las. 

XXV. Deverão ser respeitados os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão 

de poluentes. 

XXVI. Comunicar imediatamente à Contratante, quanto as irregularidades encontradas, 

relativas ao acondicionamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) das unidades, 

detectadas, no momento do tratamento dos resíduos, com o respectivo registro fotográfico e 

nome dos locais descritos no Apêndice I, parte integrante deste edital, que não estiverem 

atendendo as exigências para o acondicionamento dos resíduos de saúde. 

XXVII. Comunicar imediatamente 6 Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom 

andamento dos serviços objeto deste processo licitatório, bem como, ensejar, por todos os 

meios ao seu alcance, o amplo exercício de fiscalização dos serviços pela  Fees.  

XXVIII. Comunicar imediatamente 6 Contratante, no caso de encontrar RSS acondicionados 

em não conformidade com o seu respectivo grupo, sendo que esses não deverão ser 

coletados. Deverá informar a data, o nome e o endereço da unidade e a  respective  

irregularidade. 

XXIX. Comunicar imediatamente à Contratante, a presença de resíduos cujo depósito não 

seja autorizado pelas autoridades competentes, ou que prejudiquem ou danifiquem seus 

equipamentos e coloquem em risco a integridade física de seus funcionários, tais como ex-

plosivos, corrosivos ou similares que ficará então, a Feas responsável pelo destino desse 
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material, desde que fique comprovado que este resíduo foi, de fato, proveniente desse esta-

belecimento de saúde. 

XXX. Dispor de balança eletrônica na Central de tratamento para pesagem dos resíduos. A 

aferição desses equipamentos devera ser feita por orgão oficial (Inmetro) ou empresa por 

ele credenciada, com a freqüência determinada pelo referido órgão, mantendo a 

documentação que comprove a aferição deste equipamento à disposição da Contratante. 

a. A Feas realizara controle paralelo de pesagem dos resíduos de serviços de saúde 

para efeito de comparação no fechamento do mês de referência. 

XXXI. Disponibilizar, na data do inicio da execução do contrato, os veículos automotores, 

máquinas e equipamentos que serão utilizados na realização do serviço. 

XXXII. Os veículos automotores, máquinas e equipamentos deverão estar em perfeitas 

condições de operação, abrangendo: 

a) Perfeito funcionamento do velocímetro, odômetro e tacografo; 

b) Perfeito estado de conservação e pintura; 

c) Lavagem diária dos veículos com jato d'água, preferencialmente quente e sob ores-

são, e desinfecção simultânea também diária; 

d) Lavagem diária dos contentores/containeres com jato d'água, sob pressão, e desin-

fecção simultânea diária; 

e) Limpeza diária dos equipamentos. 

f) Todos os produtos utilizados na limpeza e desinfecção deverão ser devidamente li-

cenciados pelo Ministério da Saúde (MS). 

XXXIII. Dispor de local licenciado para lavagem diária dos caminhões, veículos utilitários, e 

contentores/contéineres, devendo possuir um sistema de captação das aguas servidas 

rede coletora e tratamento público de esgoto, atendidos os padrões de lançamento estabele-

cidos pelo árgão competente com a devida autorização do órgão ambiental, ou a um siste-

ma de tratamento adequado igualmente licenciado pelo órgão ambiental. 

XXXIV. Executar os serviços com veículos coletores identificados com placas regulamenta-

res e respectivos rótulos de risco e identificações para os resíduos dos grupos indicados no 

objeto deste edital. 

XXXV. Providenciar a substituição dos equipamentos/veículos, caso haja necessidade de 

manutenção preventiva ou corretiva, para que não haja interrupção na prestação do serviço. 

XXXVI. Disponibilizar motoristas para a prestação dos serviços objeto deste edital, legal-

mente habilitados para operarem os veículos necessários, devendo observar todas as nor-

mas internas do Município de Curitiba e das autoridades de transito, relativas à circulação 

de veículos nas suas instalações, nas estradas e nas vias públicas, notadamente quanto ao 

limite de velocidade permitido, assim como cumprir ao Decreto Federal n.° 96.044/88. 
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a. Serão considerados habilitados para a prestação dos serviços de transporte de re-

síduos perigosos, os motoristas que possuírem comprovante de capacitação ou reci-

clagem no curso de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos (MOPP) ou 

Carteira Nacional de habilitação(CNH) desde que nesta possua a observação de que o 

condutor possui capacitação em MOPP, conforme regulamentado, pelo artigo 145 da 

Lei n°. 9.503/97, Decreto 96.044/88, Resolução CONTRAN n° 168/04 e suas altera-

ções pela Resolução CONTRAN n° 169/2005 e Resolução CONTRAN n° 193/06; 

b. Após a assinatura do contrato a empresa deverá apresentar, a critério da Contra-

tante, a comprovação do vinculo dos motoristas responsáveis pelo transporte de resí-

duos perigosos; 

XXXVII. Não  explorer  a publicidade nos veículos, equipamentos ou nos uniformes dos em-

pregados envolvidos na execução dos serviços prestados é Feas, salvo, se houver permis-

são da referida Fundação, sem ônus para a mesma. 

XXXVIII. Dispor de garagem ou pátio de estacionamento para os veículos coletores, escrito-

rio para controle e planejamento das atividades e instalações para atendimento de seu pes-

soal operacional contemplando sanitários e vestiários com chuveiros e armários compatíveis 

com o número de empregados e demais exigências previstas na Lei Federal 6.514/77 e sua 

Norma Regulamentadora n° 24 aprovada pela Portaria  GM  n° 3.214/78. 

XXXIX. Assegurar aos trabalhadores condições suficientes de conforto para as refeições em 

local que atenda aos requisitos de limpeza, ventilação, iluminação e fornecimento de água 

potável de acordo com a Lei Federal 6.514/77 e sua Norma Regulamentadora n° 24 aprova-

da pela Portaria  GM  n° 3.214/78. 

XL. Manter monitoramento permanente do processo de tratamento por meio de indicadores 

(biológicos, químicos ou físicos), e que garantam a segurança dos resultados, conforme 

condicionantes exigidos no processo de licenciamento. 

XLI. Caso a empresa CONTRATADA venha a fazer uso de estação de transferência de resí-

duos, a mesma deverá estar licenciada pelo órgão ambiental e sanitário competente. 

XLII. Manter na operação de funcionamento da unidade de destinação final o padrão de 

lançamento de acordo com as resoluções do CONAMA n°. 357/2005 e CONAMA n.° 

397/2008 e demais condicionantes previstos no licenciamento ambiental. 

XLIII Obedecer rigorosamente os locais de destinação final dos resíduos de serviços de 

saúde, licenciados pelo árgão ambiental competente. 

XLIV. Utilizar na execução do objeto, insumos e materiais com as especificações técnicas 

exigidas no edital; 
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XLV. Executar os serviços objeto deste edital com a qualidade técnica aplicável aos traba-

lhos desta natureza, com zelo, diligência e economia, em rigorosa observância às normas 

vigentes e respeito ao meio ambiente. 

XLVI. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fize-

rem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

XLVII. Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos no presente edital. 

XLVIII. Responder e arcar pelo cumprimento de todas as obrigações fiscais, inclusive o pa-

gamento, na época devida, de eventuais tributos incidentes sobre o presente edital. 

XLIX. Responder e arcar pelo atendimento de todas as obrigações sociais e trabalhistas de-

rivadas do contrato de trabalho de seu pessoal, utilizadas no cumprimento deste instrumen-

to. 

L. Responder pela violação das leis, regulamentos ou posturas aplicáveis aos serviços per-

petrados por si, seus empregados ou prepostos. 

U. Arcar com o ônus de todos os danos eventualmente causados em decorrência de atos 

culposos ou dolosos praticados por seus funcionários e prepostos, quando no exercício das 

funções, objeto deste instrumento, inclusive por acidentes provocados por seus veículos e 

equipamentos, dentro ou fora das instalações do Município de Curitiba. 

LII. Ressarcir e/ou repor de imediato o bem danificado, destruído ou desaparecido, assumin-

do a responsabilidade pelos prejuízos á Feas, bem como a terceiros, desde que comprova-

da a ação ou a omissão por parte da empresa, como por exemplo: manter a integridade das 

instalações, tais como telas de proteção, placas de sinalização, cerâmicas, azulejos, tran-

cas, torneiras, interruptores e outros). 

LIII. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, em virtu-

de de imperfeições detectadas no período de vigência do contrato, substituindo ou refazen-

do, sem  'onus  à  Fees,  dos serviços executados em desacordo com o especificado no edital 

ou em legislação. 

LIV. Arcar com todas as despesas decorrentes da necessidade de diligência de até 03(três) 

técnicos na etapa da habilitação técnica, bem como, na etapa de fiscalização do contrato, 

(deslocamento, hospedagem e alimentação), para empresas sediadas fora do Município de 

Curitiba. 

LV. A Contratada é responsável pela manutenção da integridade dos locais de acondiciona-

mento dos resíduos, bem como todos os itens que nele contiver (tais como telas, placas de 

sinalização, cerâmicas, azulejos e outros), devendo mantê- los em perfeitas condições. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas Pagina 51 de 100 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feas.curitiba.or.gov.br  

I. Responsabilizar-se pela administração do contrato, aqui denominado CONTRATANTE a 

Fundação  Estate!  de Atenção 6 Saúde -  Fees. 

IL Informer  por escrito e manter atualizado a relação de todos os locais de coleta bem como 

a sua  respective  freqüência e quantidade de contentores/bombonas para coleta externa.  

III.  Fornecer a listagem dos resíduos gerados nos equipamentos de saúde da Secretaria Mu-

nicipal da Saúde de Curitiba, para que a CONTRATADA se organize e define o fluxo ade-

quado para o respectivo tratamento. 

IV.Solicitar, formalmente e com antecedência  minima  de 24 horas, a realização excepcional 

de coletas além das estabelecidas no contrato, as quais serão realizadas nas mesmas con-

dições fixadas neste Edital. 

V. Não depositar nos recipientes da CONTRATADA, quaisquer resíduos cujo deposito não 

seja autorizado pelas autoridades competentes, ou que prejudiquem ou danifiquem seus 

equipamentos e coloquem em risco a integridade física de seus funcionários, tais como ex-

plosivos, corrosivos ou similares. 

VI.Exigir substituição por escrito, por meio de oficio, de todo empregado da CONTRATADA, 

cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento dos serviços e à produtividade. Se a substi-

tuição der origem à ação judicial, a CONTRATANTE não terá em nenhum caso, qualquer 

responsabilidade. 

VII. Segregar, embalar e acondicionar os RSS, por grupo especifico, produzidos no local 

de sua geração, de acordo com as suas características físicas, químicas, biológicas, es-

pécie, estado físico e classificação, nos termos da Resolução do CONAMA n.° 358 de 29 de 

abril de 2005 e Resolução RDC da AN VISA n° 306 de 07 de dezembro de 2004. 

VIII. Manter identificados os sacos de acondicionamento, os recipientes de coleta interna, 

os recipientes de transporte interno e os locais de armazenamento dos RSS, a fim de que a 

CONTRATADA obtenha todas as informações  necessaries  para o reconhecimento e menu-

seio dos RSS a serem coletados nos termos da norma da ABTN, NBR 7.500, bem como das 

demais exigências relacionadas à classificação e risco especifico de cada grupo de resí-

duos. 

IX. Designer  o profissional responsável de cada unidade atendida para receber da CONTRA-

TADA o comprovante da coleta realizada de acordo com a freqüência estabelecida no 

Apêndice I do presente instrumento. 

X. Facilitar a acessibilidade dos veículos de transportes da CONTRATADA es suas instala-

ções e/ou ao(s) local(is) de coleta, evitando demora desnecessária na execução dos servi-

ços. 
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XL Cumprir no que lhe compete às obrigações que lhe são impostas pelo Decreto Federal n° 

96.044 de 18 de maio de 1988, pela Resolução do CONAMA n.° 358 de 29 de abril de 2005 

e Resolução RDC da ANVISA n.° 306, de 07/12/2004, além das demais legislações, normas 

e instruções aplicáveis. 

XII. Solicitar, copia(s) do(s) Atestado(s) de Saúde Ocupacional dos funcionários da CON-

TRATADA, conforme previsto na Lei Federal 6.514/77 e sua Norma Regulamentadora n° 07 

aprovada pela Portaria  GM  n° 3.214/78. 

XIII. Comunicar à CONTRATADA, por meio eletrônico, com antecedência  minima  de 48 

(quarenta e oito) horas, a suspensão temporária dos serviços, por ocorrência de feriados 

prolongados, ferias coletivas ou reformas dos equipamentos de saúde, bem como outras si-

tuações que venham a ocorrer. 

XIV. Comunicar a CONTRATADA, por meio eletrônico, no prazo de 24(vinte e quatro) ho-

ras, qualquer alteração necessária nos horários dos serviços a serem realizados. 

XV. Fornecer informações adicionais à CONTRATADA, para dirimir dúvidas e orientá-la 

nos casos omissos. 

XVI. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para a correção de eventuais defeitos, 

irregularidades ou falhas de ordem técnica, constatados na execução dos serviços. 

6. DA  MAO  DE OBRA E MEDICINA DO TRABALHO 

I. Os funcionários que irão realizar a prestação do serviço deverão se apresentar devida-

mente asseados, uniformizados, identificados com crachá com foto e com os equipamentos 

necessários â perfeita execução dos serviços. 

II. Proibir a utilização de produtos fumigenos (de acordo com a Lei Municipal n° 13.254 de 

19 de agosto de 2009 e a Lei federal n° 9294 de 15 de julho de 1996) bem como o consumo 

de bebidas alcoólicas ou o uso de substâncias toxicas por seus funcionários, quando estive-

rem prestando o serviço objeto deste edital, sendo que será considerada conduta prejudicial 

ao bom andamento dos serviços, a utilização dos mesmos.  

Informer  aos seus funcionários que é proibido solicitar gratificações ou donativos de qual-

quer espécie. 

IV.Cumprir rigorosamente as disposições legais e regulamentares pertinentes â segurança, 

higiene e medicine do trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e materiais 

necessários aos trabalhadores, bem como arcar com as despesas referentes â sua menu-

tenção. 

V. Fornecer uniformes, Equipamentos de Proteção Individual — EPI's com Certificado de 

Aprovação - C.A e demais materiais adequados aos serviços executados, em conformidade 
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com a Lei Federal 6.514/77 e sua Norma Regulamentadora n° 06 aprovada pela Portaria  

GM  n° 3.214/78 para garantir a segurança e bem-estar do empregado. 

VI.Os uniformes e EPI's deverão ser de uso individual contemplando minimamente: 

a) Calça comprida e camisa com manga comprida, de tecido resistente e de cor clara; 

b) Luvas de  PVC  clara, cano longo e antiderrapante; 

c) Botas de  PVC,  com cano %, solado antiderrapante, na cor clara; 

d) Bone  de cor clara; 

e) Respirador com carvão ativado para resíduos infectantes e gases; 

f) Óculos transparentes de plástico resistente com proteção lateral. 

VII. Executer  o serviço de higienização e desinfecção de uniformes e EPI's em locais li-

cenciados pela Vigilância Sanitária e Ambiental, para este fim. 

VIII. Manter, executar e atualizar o Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO) observando-se as Normas Regulamentadoras, em especial a  NR  7 e a Portaria 

n.° 08 de 08 de maio de 1996, Portaria n.° 24 de 29 de dezembro de 1994, Portaria n.° 12 de 

06 de junho de 1983, Portaria. ° 3.700 de 31 de outubro de 1990 e Portaria n.° 19 de 09 de 

abril de 1998 do Ministério do Trabalho e suas alterações. 

IX.Manter, executar e atualizar o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)), obser-

vando-se as Normas Regulamentadoras, em especial a  NR  1 e Portaria  GM  n° 3.214 de 8 

de junho de 1978, Portaria da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SSST) n° 25 

de 29 de dezembro de 1994 e suas atualizações. 

X. No caso de empresas que utilizem equipamentos com a finalidade de produzir ou acumu-

lar vapor sob pressão superior 6 atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia em seu 

sistema de tratamento de resíduos, deverá ser apresentada copia do Relatório de Inspeção, 

elaborado e assinado por profissional devidamente habilitado, observando os devidos pra-

zos de validade, em atendimento a Regulamentação do Ministério do Trabalho, conforme 

Portaria  GM  n°. 3.214 de Junho de 1978, estabelecida pela  NR-13. 

XI.Admitir mão-de-obra qualificada para o desempenho dos serviços licitados, correndo por 

sua conta também os encargos e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais, comerciais e outros, bem como indenização de acidentes de trabalho de qualquer 

natureza, respondendo a empresa CONTRATADA pelos danos causados por seus empre-

gados, auxiliares e prepostos ao patrimônio público ou a outrem. 

XII. Utilizer-se de mão-de-obra qualificada e capacitada para os serviços de coleta, trans- 

porte, tratamento e destino final dos resíduos em conformidade com os itens 2.5, 18, 18.1, 

19 e 21 da RDC ANVISA n° 306 /04, que deverão ser comprovados por meio de dos certifi-

cados ou cópias de lista(s) de presença desde que contenham data, nome e assinatura dos 
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funcionários e descrição dos temas abordados, solicitados a qualquer momento pelo CON-

TRATANTE. 

XIII. Providenciar a substituição de todo empregado, cuja conduta seja prejudicial ao bom 

andamento dos serviços e a produtividade. O prazo  sera  de 48 horas contadas a partir da 

ciência da  Peas,  solicitando a referida substituição. 

a. Se a substituição der origem à ação judicial, o CONTRATANTE não terá em ne-

nhum caso qualquer responsabilidade. 

Realizar treinamento anual para as equipes de profissionais da  Peas  com informações 

sobre o processo de coleta, transporte, tratamento e destinação final, sendo que a data do 

referido treinamento  sera  definida por acordo entre as partes, sem ônus para o CONTRA-

TANTE. 

7. DOS PRAZOS 

0 contrato  sera  celebrado pelo período de 12 (doze) meses, tendo sua vigência 

a partir da assinatura deste; 

a) A rescisão antecipada deverá ser comunicada com, no  minim),  30 (trinta) dias de 

antecedência, não ensejando ressarcimento ou indenização a qualquer titulo por parte da  

Peas;  

8. DO PAGAMENTO 

I. O pagamento  sera  efetuado em até 15 (quinze) dias após a apresentação da nota fiscal 

correspondente ao mas de referência, que deverá ser encaminhada até o 01 (primeiro) dia  

OW  do mês subsequente ao da prestação do serviço, sem emendas ou rasuras, sendo 

necessariamente a via original; e, ainda, mediante apresentação da seguinte documentação: 

- Certidões de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

- Certidão de regularidade com o recolhimento de FGTS; 

- Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

II. A nota fiscal deverá destacar no prego global o valor da obrigatoriedade do Contratante, 

referente ao recolhimento junto ao INSS sobre os serviços prestados por cooperado por 

intermédio de cooperativa de trabalho, conforme Instrução Normativa n° 03, de 15 de julho 

de 2005, conforme dispõe no  art.  86, combinados com  art.  291 da referida instrução;  

HI.  A CONTRATADA devera declarar que o valor contratado abrange todas as suas 

despesas diretas ou indiretas, necessárias a plena execução do objeto do presente contrato, 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 — Feas Pagina 55 de 100 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feas.curitiba.pr.gov.br  

entre elas: taxas, impostos, seguros, salários, encargos e outras não relacionadas; 

IV. Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de 

pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor devido deverá ser 

acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento 

ate a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 

formulas: 

I=(TX/100) 

365 

EM =IxNx  VP,  onde: 

I= Índice de atualização financeira;  

TX  = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP  = Valor da parcela em atraso 

9. DAS PENALIDADES 

Na hipótese de a CONTRATADA deixar de executar os serviços por qualquer 

motivo, ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas e ainda, em 

qualquer outra hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, estará sujeita às 

seguintes penalidades, independente de outras previstas em lei: 

a) Advertência 

b) No caso de atraso injustificado na prestação de serviços, ou ainda na execução do 

contrato, multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor remanescente da contratação, 

ate o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo de que trata este item, a ordem de 

serviço poderá ser cancelada ou o contrato ser considerado rescindido, a critério da 

CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas nos artigos 

86, 87 e 88 da Lei n.° 8666/93 e Decreto 2.038/2017. 

40 No caso de inexecução parcial ou total do contrato, multa punitiva de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da contratação, de acordo com o artigo 87, inciso II, da Lei n.° 

8.666/93 e Decreto 2.038/2017. 

d) Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Feas, pelo prazo não superior a 

02 (dois) anos, penalidade esta a ser aplicada pela autoridade competente, segundo a 

natureza da falta e o prejuízo causado á administração pública, de acordo com a Lei n.° 

8666/93 e Decreto 2.038/2017. 
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e) Declaração de inidoneidade para licitar na Administração Pública, com publicação 

na imprensa oficial, de acordo com a Lei n.° 8666/93 e Decreto 2.038/2017. 

f) A multa moratória (item II) e a multa compensatória (item Ill) poderão ser 

cumuladas. 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. A Contratada Manter um profissional como Responsável Técnico (RT), habilitado e regu-

larizado junto ao seu respectivo conselho regional, com conhecimento técnico na área obje-

to deste Pregão Eletrônico, para supervisionar a execução dos serviços contratados.  

IL  Na ocasião da assinatura do contrato, o RT deverá possuir vinculo com empresa CON-

TRATADA, comprovado através de carteira de trabalho, se funcionário, ou contrato de pres-

tação de serviço, se for autônomo, ou contrato social, se for sócio ou proprietário da empre-

sa; 

In. A critério do CONTRATANTE poderá ser solicitado acervo técnico ou documento similar, 

que comprove a capacidade técnica do Responsável Técnico na execução de serviços de 

características compatíveis ao objeto deste Pregão Eletrônico, pelo menos, 50% (cinqüenta 

por cento) da quantidade de resíduos, citada neste edital; 

a. O documento comprobatório deverá ser emitido pelo Conselho Regional a que esti-

ver registrado o Responsável Técnico; 

b. Nos casos em que o Conselho Regional citado no item 3.62.2.1 não emitir Acervo 

Técnico ou documento similar, a empresa CONTRATADA deverá apresentar declara-

ção do respectivo conselho informando da não emissão deste documento. 

c. Caso a empresa CONTRATADA possua RT proveniente de outro Estado, deverá 

cumprir com todas as  exigencies  do respectivo conselho de classe para atuar no esta-

do do Paraná. 

IV. Estar ciente de que o seu Responsável Técnico deverá , orientar, instruir e fiscalizar a 

execução dos serviços e prestar todos os esclarecimentos A Contratante, sempre que ne-

cessário, alem de responder legalmente pelos problemas advindos da execução dos servi-

ços. 

V. Designer  e  informer  á Contratante o nome do funcionário/técnico responsável pelo atendi-

mento ás suas solicitações. 

VI.Prestar todo esclarecimento ou informação, incluindo dados técnicos e operacionais so-

bre o objeto deste edital, solicitados pela Contratante. 

VII. Manter os Manifestos de Transporte de Resíduos durante o transporte da carga ate o 

seu destino final. 
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VIII Manter um sistema de informações  cam  banco de dados e disponibilizá-los à Contra-

tante. 

a. As informações necessárias sobre os resíduos coletados, tratados e encaminhados 

para a destinação final serão estabelecidas pela  Fees,  devendo ser apresentadas, na 

forma de relatórios contemplando tabelas e gráficos, a critério do CONTRATANTE;  

IL  Encaminhar mensalmente por meio eletrônico à Contratante, relatório de prestação de 

serviços, assim constituído: 

a. Planilhas contendo as coletas realizadas, especificadas por data (dia do mês) e res-

pectivo peso (quilo), para os resíduos do grupo A e E,e B devendo constar o total para 

cada um dos grupos de resíduos e o total geral com a soma desses grupos; 

b. Planilha contendo a síntese (resumo mensal), e grupos de resíduos (A, E e B), 

constando os pesos registrados e respectivos valores (R$), para cada grupo informan-

do ainda o total gerai para os grupos NE e grupo B. 

Ill. Apresentar para aprovação junto à Contratante, após a assinatura do contrato, um plano 

de contingência contemplando situações de emergência, como, por exemplo, acidentes en-

volvendo os RSS, bem como nos casos de interrupção abrupta do processo de qualquer 

uma das seguintes etapas: coleta, transporte, tratamento e destinação final, contemplando 

as medidas necessárias a serem adotadas de caráter efetivo, de fácil e rápida execução, 

obedecendo aos critérios de saúde pública, saúde do trabalhador e ambiental. Este piano 

deverá contemplar o prazo de inicio da operacionalização das referidas ações. 

IV.Apresentar o piano técnico, para aprovação junto à Contratante, e mantê-lo atualizado, 

sendo que este plano devera ser assinado peio RT, contemplando minimamente Rotinas/ 

Boas Praticas para cada etapa estabelecida no objeto desta licitação (coleta, transporte, tra-

tamento e destinação final) conforme descrito abaixo: 

a. COLETA: 

a.1. Descrever os procedimentos de limpeza e desinfecção dos 

contentores/containeres, estabelecendo a periodicidade, o local de realização dos 

procedimentos e os produtos químicos utilizados para limpeza e desinfecção; 

a.2. Descrever o fluxo de coleta contemplando: coleta dos contentores/containeres 

cheios e a troca pelos contentores/containeres vazios, higienizados e desinfetados; 

a.3. Descrever os procedimentos referentes à pesagem dos resíduos contemplando, o 

local de pesagem, fornecimento de comprovante de pesagem e respectivas 

informações para a rastreabilidade, controle de aferigão/calibração da(s) balança(s), 

periodicidade da aferição, e árgão aferidor credenciado pelo INMETRO que realiza a 

calibração; 
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a.4. Informar os tipos de recipientes e respectivas capacidades por grupos de resíduos 

A/E e B. 

b. TRANSPORTE: 

a.1. Descrever a forma de armazenamento nos veiculas transportadores dos 

contentores/containeres cheios e os vazios, limpos e desinfetados, informando as 

medidas adotadas para evitar contaminação cruzada. 

a.2. Apresentar a relação detalhada dos veículos a serem utilizados nos serviços de 

coleta e transporte, relacionando marca, modelo, fabricante, capacidade, ano de 

fabricação, número de placa e chassi. 

c. TRATAMENTO: 

c.1. Descrever a metodologia de retirada dos sacos de resíduos dos contentores para 

processamento no equipamento de tratamento, informando se o processo é totalmente 

mecanizado ou se há alguma fase manual. Em ambos os casos descrever, 

detalhadamente, a etapa mecanizada e a etapa manual; 

c.2. Discriminar quais e quantas equipamentos possui para o processo de tratamento; 

c.3. Informar a capacidade de tratamento atual da empresa (volume tratado hoje) e a 

capacidade total instalada (volume máximo possível de ser tratado); 

c.4. Informar a forma de controle de qualidade, a eficiência do tratamento e como são 

feitos os respectivos registros; 

c.5. Descrever a forma de manutenção dos equipamentos (preventiva e corretiva). 

d. DESTINAÇÃO FINAL: 

d.1. Descrever a forma de destinação final dos resíduos, informando: local de 

destinação final, endereço e forma de transporte da área de tratamento até a 

destinação finai. 

11. DOS GESTORES 

Para assunção das obrigações constantes no artigo 17 do decreto municipal n.° 

610/2019 e demais correlatas, ficam designados os servidores  Leila  Cristina Borges de 

Macedo Ribas (matricula funcional 4743) e  Adrian  de Oliveira Lima (matricula funcional n.° 

3.680) coma gestor e suplente, respectivamente, com a ciência dos envolvidos. 

Janaina Barreto Fonseca 

Gerente Administrativa Feas 
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Apêndice I 

QUADRO COM ENDEREÇO, QUANTIDADE MEDIA DIÁRIA DE RESÍDUOS E FREQUÊNCIA 

DE COLETA  

ENDEREÇO 

FREQUENCIA DE COLETA 

DE RESIDUOS 

GERAÇÃO MEDIA DE 

RESÍDUOS 

GRUPO A/E GRUPO B GRUPO A/E GRUPO B 

Hospital do Idoso - HIZA 

Rua Lothário Boutin, n° 90, 

Bairro: Pinheirinho, Curitiba, 

Paraná. 

Diária Semanal 470 kg/dia 
40kg/ 

semana 

Centro Médico Comunitário 

Bairro Novo, Rua Jussara, n.° 

2234, Bairro Sitio Cercado, 

Curitiba, Paraná. 

Diária Semanal 335kg/dia 
40kg 

semana 

UPA Tatuquara 

Rua Jornalista Emilio Zolá 

Florenzano, n° 835, Bairro: 

Tatuquara, Curitiba, Paraná. 

03 vezes por 

semana em 

dias 

alternados 

Semanal 450/ semanal 10k g/ 
semana 

UPA CIC, Rua Senador 

Accioly Filho, 3370, Cidade 

Industrial, Curitiba, Paraná. 

03 vezes por 

semana em 

dias 

alternados 

Semanal 450/ semanal 10kg/ 
semana 
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UPA Boqueirão, Rua Profa 

Maria de Assumpção, 2590, 

Boqueirão, Curitiba, Paraná. 

03 vezes por 

semana em 

dias 

alternados 

Semanal 450/ semanal 
10kg/ 
semana 

UPA Fazendinha, Rua Carlos 

Klemtz, 1883 — Fazendinha, 

Curitiba, Paraná. 

03 vezes por 

semana em 

dias 

alternados 

Semanal semana  
450/ semanal 

10kg/ 

• 
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DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA  

A empresa licitante deverá apresentar: 

1) ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, da empresa licitante, dentro do 

seu prazo de validade, com ramo de atividade com pativel ao objeto desta licitação; 

2) LICENÇA SANITÁRIA ou documento equivalente, da empresa licitante, dentro do 

seu prazo de validade, compatível com o ramo de atividade objeto desta licitação, e expedi-

do pelo órgão sanitário competente; 

3) LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO, ou Autorização Ambiental, ou documen-

to equivalente, dentro do seu prazo de validade, da unidade de tratamento dos resíduos 

dos serviços de saúde; 

4) LICENÇA AMBIENTAL ou Autorização Ambiental, ou documento equivalente, 

dentro do seu prazo de validade, do transporte dos resíduos de serviços de saúde; 

5) Caso a empresa licitante necessite subcontratar alguma etapa do objeto desta licita-

ção, deverá apresentar declaração, assinada pelo responsável legal da empresa licitante, in-

formando dessa necessidade, bem como, discriminar a etapa a ser subcontratada; 

5.1. Nessa declaração deverá constar que a empresa licitante está ciente de que a 

empresa a ser subcontratada deverá estar devidamente licenciada pelo órgão 

ambiental competente bem como, possuir a mesma qualificação técnica exigida para 

empresa licitante na execução dos serviços, objeto desta licitação. 

6) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA,  que comprove que a licitante tem plena 

capacidade técnica, operacional e  administrative  para executar os serviços pertinentes ao 

objeto desta licitação. Não será aceito atestado de empresas que pertençam ao mesmo gru-

po empresarial. 0(s) atestado(s) deverá(ão) ser compatível(eis) à prestação de serviço obje-

to desta licitação no qual deverá constar o  CNN,  a razão social e o endereço da empresa 

licitante; 

6.1. As empresas em que o respectivo conselho regional de classe não emita 

Acervo Técnico ou documento similar, deverão fazer constar nos Atestados de 

Capacidade Técnica, a quantidade de resíduos expressa em peso, que comprove que 

a empresa licitante tem capacidade de executar serviços de características 
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compatíveis ao objeto desta licitação de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da 

quantidade de resíduos, citada nesta licitação. 

6.1.1. A somatória dos quantitativos de resíduos informados nos atestados 

de capacidade técnica citado no item 6.1 deverá corresponder no mínimo a 50% 

(cinqüenta por cento) da quantidade de resíduos, citada nesta licitação; 

7) DECLARAÇÃO, assinada pelo seu responsável legal, informando que possui um Res-

ponsável Técnico (RT), com inscrição no seu respectivo Conselho Regional. Na declaração 

deverá ser indicado o nome completo do profissional e anexada cópia da Cédula Profissio-

nal de Identidade emitida pelo Conselho Regional e comprovante de regularidade (certidão  

negative  ou Atestado de Regularidade ou documento similar que comprove a regularidade  

do RT com o seu respectivo Conselho Regional):  

8) Cópia atualizada do PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) , sendo 

que este deve ser elaborado visando A preservação da saúde e da integridade dos trabalha-

dores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüentemente controle da 

ocorrência de riscos ambientais de trabalho, levando em consideração a proteção do meio 

ambiente e dos recursos naturais. 

8.1. 0 PGR deverá ser elaborado conforme a Portaria SEPRT n° 6730/20 do 

Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, e sua Norma Regulamentadora n° 1, e 

deverá conter no mínimo a seguinte estrutura: 

a) Identificação da empresa: razão social, endereço, ramo de atividade compatí-

vel com o objeto desta licitação, número de trabalhadores e grau de risco de 

acordo com a  NR-4; 

b) Matriz de riscos: 0 PGR deverá contemplar a avaliação de riscos (físicos, quí-

micos, biológicos, ergonomicos e de acidentes) para cada categoria profissional 

e conter o levantamento dos riscos na execução do serviço e não apenas na 

sede da empresa; 

c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores: O processo de avalia-

ção dos riscos deve ser quantitativo utilizando os valores de limites de tolerância 

ou qualitativo quando não forem mensuráveis; 

d) Plano de ação: As medidas de controle devem corresponder à medida que a 

empresa adotará para a eliminação ou minimização dos riscos ambientais, privi-

legiando as medidas de controle coletivas e propondo proteção individual 

e) O PGR deve ser assinado por profissional devidamente qualificado, conforme 

Lei Federal 6.514/77 e sua Norma Regulamentadora n° 01 aprovada pela Porta-

ria  GM  n° 3.214/78. 
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9) Proposta de pregos conforme modelo sugerido no Apêndice H, descrevendo o valor 

unitário e os valores totais mensais e anuais dos grupos de resíduos. 

64 



O 
Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Apêndice II 

Modelo de proposta de pregos 

Fundação Estatal De Atenção À Saúde — Feas 

Processo Administrativo n° xxx/2022 

Pregão Eletrônico n° xxx/2022 

Em atenção ao Edital de Pregão em referência, informamos/declaramos que: 

1) Esta proposta 6 baseada nas condições estabelecidas no Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico em epígrafe, bem como em seu 

Termo de Referência, cujo objeto 6 a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final de resíduos de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e A5, grupo B e grupo E, conforme classificação da 

RDC n.° 306/2004 — Anvisa e resolução Conama n° 358/2005, nas unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção a Saúde - Feas, pelo 

período de 12 (doze) meses. 

2) Propomos os seguintes valores para integral cumprimento do objeto em todas as suas características e obrigações vinculantes: 

Página 65 de 100 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 

(41) 3316-5927 
www.feaes.curitiba.pr.gov.br  

Geração mensal Geração Valor máximo Valor total Valor total 

Grupo de resíduos (k/mês) anual (k/ano) unitário (kg) mensal anual 
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Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Hospital Municipal do Idoso 

Zilda Arns 

12.000kg 144.000kg/ 

ano 

R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Centro Medico Comunitário Bairro 

Novo 

10.050kg 120.600kg/ 

ano 

R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Pronto Atendimento 

Tatuquara 

1.800kg 21.600kg/ano R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Pronto Atendimento 

Fazendinha 

1.800kg 21.600kg/ano R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Pronto Atendimento 

Boqueirão 

1.800kg 21.600kg/ano R$ R$ R$ 

Resíduo infectante do Grupo A/E_ 

Unidade Pronto Atendimento CIC 

1.800kg 21.600kg/ano R$ R$ R$ 

2.000kg 24.000kg/ano R$ R$ R$ 
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Resíduo químico do Grupo B 

1) 0 valor ofertado inclui todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento fiel e integral do objeto deste edital e seus anexos, 

bem como taxas, impostos e contribuições fiscais, e os demais custos que incidam sobre o contrato. 

2) A presente Proposta é valida por (mínimo sessenta dias) dias contados da assinatura da presente. 

3) Termos lido e compreendido os termos do Edital em pauta e que os produtos e serviços ofertados atendem integralmente as especificações 

requeridas, constantes no seu Anexo I — Termo de Referência. 

5) Declaramos que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete ate o destino e quaisquer outros 

ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas do edital e 

seus anexos — que são complementares entre si. 

4) Possuimos plena capacidade técnica, operacional e administrativa para  executer  os serviços, comprometendo-se a prestá-los; estamos ci-

entes de todos os detalhes, especificações e condições de execução do objeto do Pregão Eletrônico e que assumiremos integral responsabili-

dade por eventuais erros e omissões no preenchimento desta proposta de preços e ainda, que estamos de pleno acordo com todas as exigên-

cias técnicas. 

5) Se vencedora do certame, nos comprometemos a assinar o contrato advindo da licitação. 

Local e data  

Nome e Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa. 
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Anexo 2 

Justificativa detalhada  

Ref.:  Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dis-

posição final de resíduos de serviços de saúde, dos grupos A e seus subgrupos: Al, A2, A3, A4 e 

AS, grupo B e grupo E, conforme classificação da RDC n.° 306/2004 — Anvisa e resolução Cone-

ma n° 358/2005, nas unidades geridas pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde -  Fees,  pelo 

período de 12 (doze) meses. 

A presente contratação de empresa especializada no serviço de  Gole-

ta,  transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde, conforme descritivo 

apresentado nos autos processuais, visa atender ã resolução da Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional do Meio Ambiente — RDC n.° 306, de 07 de dezembro de 2004 e Resoluções n.° 237, de 

19 de Dezembro de 1997 e 358 de 29 de abril de 2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, 

que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de  sail-

de, e para a contratação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final do lixo 

hospitalar. 

Janaina Barreto Fonseca 

Gerente Administrativa Feas 

• 

Pagina 69 de 100 



Feas 

R.  Cap.  Argemiro Monteiro Wanderley, 161 
3° andar 

Capão Raso — Curitiba/PR 
CEP 81.130-160 
(41) 3316-5927 

www.feaes.curitiba.orgov.br  

Anexo 3 — Valores máximos permitidos 

Código Tasy ITEM LOCAL QTD (kg/ano) 

MÉDIA DOS 3 MENORES 

VALORES 

Valor Unitário (kg) Valor Anual (kg/ano) 

221311 Resíduo infectante 

do Grupo A/E 

HIZA 144.000 R$5,16 R$743.040,00 

CMCBN 120.600 R$5,16 R$622.296,00 

UPA TATUQUARA 21.600 R$5,16 R$111.456,00 

UPA FAZENDINHA 21.600 R$5,16 R$111.456,00 

UPA BOQUEIRÃO 21.600 R$5,16 R$111.456,00 

UPA CIC 21.600 R$5,16 R$111.456,00 

221312 Resíduo químico do 

Grupo B 
FEAS 24.000 R$5,90 R$141.600,00 

VALOR TOTAL R$ 1.952.760,00 
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