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PROCESSO LICITATÓRIO 022/2020 -  DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 

 

A contratação se justifica diante e imensa necessidade de coleta, transporte e 

destinação final do lixo hospitalar produzidos nas unidades básicas de saúde deste 

município, ainda devido ao município não dispor de mão de obra e equipamentos 

adequados para execução de tais serviços nos quais incluem material perfuro 

cortante, recipientes de medicamentos e até alguns medicamentos já vencidos. 

 

 

 

A urgência da situação entende-se configurada a hipótese de dispensa de licitação, 

para atender à solicitação da secretaria municipal de Saúde na qual alega já existir 

uma grande quantidade de lixo hospital acumulado, causando mal cheiro e até com 

risco de contaminação, estando em conformidade com o disposto no inciso IV, do 

artigo 24, da Lei federal nº 8.666/93, além de não atentar contra o princípio da 

legalidade e assim deve ser feita a comunicação à autoridade superior, o Prefeito 

Municipal, a fim de que providencie a ratificação da dispensa e faça a publicação 

dessa na Imprensa Oficial, como condições para eficácia ato administrativo.  

 
 

 

 
 
 
 

Rafael Barcelos Silva 
Presidente da CPL 
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PROCESSO LICITATÓRIO 022/2020 -  DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

 
 
Senhor Prefeito, 
 
 
Ocorrendo necessidade de abertura de processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, 

para contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final do lixo 

hospitalar produzidos nas unidades básicas de saúde deste município, e em 

atendimento a solicitação da secretaria municipal de Saúde, informo que o menor 

valor de mercado conseguido por esta administração é de R$ 13.200,00 (treze mil e 

duzentos reais), sendo pago R$ 12,00 (doze reais) por kg de lixo recolhido, solicitamos 

a V. Sa. que seja o mesmo autorizado nos moldes previstos na lei 8.666/93 e suas 

modificações.  

 

 
Informamos ainda que, para cobertura desta despesa será utilizado recurso 

oriundo das seguintes Dotação Orçamentária:  

 

13.01.04.10.304.0016.2110 – 33903900 – ficha 947 – fonte 102 

 

Pedras de Maria da Cruz, 27 de fevereiro de 2020. 
 

 

 
___________________                                                     ____________________ 
Donizete Dias Ferreira                                                        Charlon Mendes dos Santos                                                                   
        Contador                                                                      Sec. Mun. de Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                              Fazenda e Patrimônio 
 
  
 

_________________________ 
Rafael Barcelos Silva 
Presidente da CPL 
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PROCESSO LICITATÓRIO 022/2020 -  DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 

 

 

 

AUTUAÇÃO 

 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2020, nesta Prefeitura 

Municipal de Pedras de Maria da Cruz, autuo os documentos de Licitação que adiante 

seguem.  

 

Eu, Rafael Barcelos Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

nomeada pela portaria 006/2020 subscrevi. 

 

 

Processo Licitatório n°. 022/2020 

 

 

 

Dispensa nº 007/2020 

 

 

Objeto: Contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final do lixo 

hospitalar produzidos nas unidades básicas de saúde deste município. 

 

 

 

 

 
Rafael Barcelos Silva  
Presidente da CPL 
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PROCESSO LICITATÓRIO 022/2020 -  DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 

 
Estando cumpridas as formalidades previstas na lei 8.666/93, AUTORIZO 

abertura de dispensa de licitação para contratação de empresa para coleta, transporte 

e destinação final do lixo hospitalar produzidos nas unidades básicas de saúde deste 

município, e em atendimento a solicitação da secretaria municipal de Saúde, anexo 

neste processo e em atendimento ao disposto no inciso II do art. 16 da Lei 

Complementar n° 101 de 05 de maio de 2000. 

 

Declaro que a despesa tem adequação orçamentária com a Lei de diretrizes 

orçamentárias, lei orçamentária anual e compatibilidade com plano plurianual. 

 
 
 
 

Pedras de Maria da Cruz-MG, 27 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sebastião Carlos Chaves de Medeiros 

Prefeito Municipal 
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PROCESSO LICITATÓRIO 022/2020 -  DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 

 

RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

Foi realizado pelo setor de compras desta prefeitura, pesquisa no mercado com 

vistas à obtenção de preço visando atender as necessidades do objeto do presente 

processo.  

Após realização da pesquisa já mencionada, verifica-se que o menor preço foi 

proposto pela empresa SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS MG LTDA, 

inscrita no CNPJ: 05.266.324/0003-51, no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos 

reais) considerando que a mesma está em conformidade com os praticados no 

mercado, se apresentam de maneira vantajosa para a Administração e ainda atende 

todas as exigências para um bom atendimento aos servidores municipais que 

necessitam de pericia medica.  

DA CONCLUSÃO: 

 

A empresa prestadora dos serviços será a SERQUIP - TRATAMENTOS DE 

RESIDUOS MG LTDA, por se tratar de uma emenda constitucional, o cumprimento 

deve ser imediato e inquestionável.  

 

 

Diante de todo exposto, esta Comissão Permanente de Licitações entende se tratar de 

DISPENSA DE LICITAÇÃO com fulcro nos artigos 24 da Lei Federal n.º 8.666/93.  

 

Pedras de Maria da Cruz-MG, 27 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Rafael Barcelos Silva  
Presidente da CPL 
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PROCESSO LICITATÓRIO 022/2020 -  DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Pedras de Maria da Cruz-MG, 

no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do presente Processo, 

vem emitir a presente declaração de DISPENSA DE LICITAÇÃO, fundamentada no 

artigos 24 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores para a 

contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar 

produzidos nas unidades básicas de saúde deste município, e em atendimento a 

solicitação da secretaria municipal de Saúde. 

 

EMPRESA: SERQUIP - TRATAMENTOS DE RESIDUOS MG LTDA 

CNPJ: 05.266.324/0003-51 

ENDEREÇO: Av. Lincon Alves dos Santos, 740 Distrito Industrial, Montes claros - MG 

PERÍODO: 10 meses. 

VALOR TOTAL: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) 

 

Assim, nos termos dos artigos 24 da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas alterações 

posteriores, emitimos a presente declaração e remetemos ao departamento jurídico 

para apreciação e manifestação, devendo ser este, encaminhar para que se proceda, 

a devida ratificação. 

 

Pedras de Maria da Cruz – MG, 27 de fevereiro de 2020. 

 

 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
 
Rafael Barcelos Silva     Nayanne Rabelo Durães               Arlene Souza Barboza 
Presidente da CPL       Membro suplente                 Membro suplente 
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PROCESSO LICITATÓRIO 022/2020 -  DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 

MINUTA DO CONTRATO 

O Município de Pedras de Maria da Cruz-MG, CNPJ Nº 25.209.156/0001-08, com 
sede na Praça Ernani Pereira nº 291 – Centro – Pedras de Maria da Cruz, a seguir 

denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 
Sebastião Carlos Chaves de Medeiros e a ___________________________, CNPJ 
Nº..............., com sede na ................................, neste ato representada por 

_____________, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente 
contrato, em conformidade com o Processo Licitatório nº 022/2020 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 007/2020, sob a regência da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar 
produzidos nas unidades básicas de saúde deste município.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO E 

FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. O presente contrato tem o valor total estimado em R$  

2.2. Será permitido o reajustamento dos preços praticados no presente contrato, a 
fim de estabelecer reequilíbrio financeiro na forma da lei, o qual deverá ser solicitado 
pela CONTRATADA, com justificativa comprovada dos fatos alegados. 

2.2.1. O reajustamento só será praticado mediante aprovação da CONTRATANTE. 

2.3. O pagamento será efetuado pela Tesouraria Municipal por meio de ordem 
bancária emitida por processamento eletrônico à contratante, conforme descrito na 
proposta de preços mediante recebimento definitivo da (s) Nota(s) Fiscal(is), 
devidamente conferidas e aprovadas pelo CONTRATANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ATENDIMENTO  

3.1. O atendimento deverá ser realizado com a coleta dos resíduos no município 
sendo a cada 15 dias pelo período de 10(dez) meses. 

3.2. No ato da coleta do lixo, deverá ser emitido nota fiscal com os dados bancários da 
empresa para pagamento. 

3.3. A nota fiscal/fatura deverá ser encaminhada sem qualquer rasura, deve ser 
emitida, a favor do Município de Pedras de Maria da Cruz a até o 5º (quinto) do mês 
subsequente a prestação do serviço. 

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 
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4.1. A fiscalização da contratação resultante do presente processo serviços será 
exercida pela Secretaria Municipal de saúde, ao qual competirá dirimir dúvidas que 
surgirem no curso de sua execução e exercer em toda a sua plenitude a ação 
fiscalizadora de que trata a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 
posteriores. 

4.2. A fiscalização de que trata a Cláusula acima, não exclui e nem reduz a 
responsabilidade da Contratada por quaisquer irregularidades, ou, ainda, resultante de 
imperfeições técnicas e na ocorrência dessas, não implica em co-responsabilidade do 
Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

4.3. O Contratante se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
prestados, se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos 
discriminados na proposta enviada pela Contratada ao Contratante. 

CLÁUSULA QUINTA  – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. DO CONTRATANTE 

5.1.1. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente 
designado, podendo recusar o material entregue em desacordo com as obrigações 
assumidas pela CONTRATADA;  

5.1.2. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, 
assinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as 
sanções legais e contratuais previstas; 

5.1.3. Efetuar o pagamento no prazo fixado neste contrato. 

5.2. DA CONTRATADA 

5.2.1. Prestar os serviços em acordo com as condições estabelecidas na proposta; 

5.2.2. Responsabilizar-se por todos os ônus relativo ao serviço; 

5.2.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

5.2.4. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo 
CONTRATANTE;  

5.2.5. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, 
contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato; 

5.2.6. Recolher todo o lixo hospitalar produzido pelo sistema único de saúde deste 
município duas vezes ao mês, sendo uma coleta a cada 15 dias. 
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CLÁUSULA SEXTA  – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

PAGAMENTO 

6.1. As despesas oriundas da presente contratação correrão a conta da dotação 
orçamentária nº: 13.01.04.10.304.0016.2110 – 33903900 – ficha 947 – fonte 102. 

6.2. O pagamento será efetuado pela Tesouraria Municipal em 06 Parcelas iguais e 
sucessivas de R$ _________ (______________) por meio de ordem bancária emitida 

por processamento eletrônico à contratante, no prazo de até 10 (dez) dias da data 

do recebimento definitivo da Nota Fiscal, devidamente conferidas e aprovadas pelo 
CONTRATANTE. 

6.3. O pagamento referido no subitem 6.2 será realizado na conta corrente 
__________, ag __________, banco: ____________ . 

CLÁUSULA SÉTIMA  – DA VIGÊNCIA 

7.1.  O presente contrato vigorará até 31/12/2020, a contar a partir da sua 
assinatura. 

7.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos 
termos da Lei nº. 8.666/93. 

 CLÁUSULA OITAVA  –  DA RESCISÃO 

8.1. De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do presente Contrato 
poderá ser: 

8.1.1.  Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei; 

8.1.2.  Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

8.1.3.  Judicial, nos termos da legislação. 

8.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o 
CONTRATANTE autorizada a reter dos pagamentos eventualmente devidos, até o 
limite do valor dos prejuízos comprovados. 

8.3.  Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº. 
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido 
pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato 
caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das 
seguintes sanções pelo CONTRATANTE: 
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9.2. Advertência por escrito; 

9.3. Multa, conforme até os limites máximos estabelecidos a seguir:  

9.3.1. 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por dia de atraso até o 5º dia em caso 
de descumprimento parcial e/ou insatisfatório do serviço ora contratado. 

9.3.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de rescisão de contrato 
por serviço executado em desacordo com a proposta de preços. 

 9.4.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, na forma prevista na lei federal 8.666/93. 

9.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
no prazo mínimo de 02 (dois), conforme dispõe o art. 87 da Lei nº 8.666/93 

9.6. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial 
das obrigações contratuais:  

9.6.1. Não atendimento às especificações do serviço; 

9.6.2. Retardamento imotivado de fornecimento dos produtos contratados; 

9.6.3. Paralisação de fornecimento dos produtos, sem justa causa e prévia 
comunicação à CONTRATANTE; 

9.6.5. Entrega de produtos adulterados, furtados ou inadequada para o uso, como se 
verdadeira ou perfeita fosse; 

9.6.6. Alteração de substância, qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos; 

9.6.7. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 
previstas nos itens 9.4 e 9.5. 

9.7. A multa será descontada de pagamentos eventualmente devidos pela 
CONTRATADA. 

9.8. A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, 
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 

10.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 de Lei n.º 
8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade 
competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – DA PUBLICAÇÃO 
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11.1. O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial do 
Município, que é o quadro de avisos afixado no hall da Prefeitura e ainda site oficial da 
prefeitura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – DO FORO 

11.2. Fica eleito o foro da comarca de Januária-MG para solucionar quaisquer dúvidas 
quanto à execução do presente contrato. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Pedras de Maria da Cruz-MG, ____ de _____________ de 2020. 

                                                                                                        

CONTRATANTE     CONTRATADA 

 

Testemunhas: ______________________          ________________________ 

                         CPF nº:                                           CPF nº 
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