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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETO 

1.1.  O presente termo de referência tem por objeto a “Contratação de Empresa Especializada no 

Serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Resíduos dos Grupos A, 

B, D e E por um período de 180 (cento e oitenta) dias, visando atender as necessidade do Instituto 

de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP tem como missão formular, 

coordenar e desenvolver a política estadual de sangue humano, destinado ao atendimento de 

pacientes da rede de saúde pública e privado, por ser o único Hemocentro no Estado do Amapá.  

2.2. A geração de resíduos pelas diversas atividades humanas constitui-se atualmente em um grande 

desafio a ser enfrentado pelas administrações, sobretudo nos grandes centros urbanos.  

2.3. O descarte inadequado de resíduos tem produzido passivos ambientais capazes de colocar em 

risco e comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Os 

resíduos dos serviços de saúde - RSS se inserem dentro desta problemática e vem assumindo 

grande importância nos últimos anos. 

2.4. O HEMOAP, através de suas atividades de hematologia e hemoterapia, produz diariamente 

resíduos infectantes que necessitam de manejo correto em todas suas etapas, desde coleta até 

a disposição final. Logo, trata-se de serviço continuado. Além disso, visa atender às normas 

sanitárias previstas na Resolução RDC n° 222, de 28 de março de 2018, que regulamenta 

as Boas Práticas de gerenciamento de resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências; na Portaria de Consolidação n° 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo IV, 

Seção IV Do Descarte de Resíduos e RDC n° 34, de 11 de junho de 2014, que dispõe 

Aprovo o presente Termo de Referência, nos Termos da Lei nº 
10.520/2002 e demais normas aplicáveis.  
 
 

Macapá-AP ____/____/2021 
 
 
 

Dr.ª. Ruimarisa Monteiro Pena Martins 
Diretora-Presidente 

Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá - HEMOAP 
Decreto Nº 3525/2019-GEA 
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sobreas Boas Práticas no Ciclo do Sangue. CONAMA nº. 358 de 2005, Instrução Normativa 

SEMA n°. 006 de 2008 e Lei de Resíduos Sólidos nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010. 

2.5. Deve-se ressaltar que a RDC 222/2018/ANVISA determina que o estabelecimento de Saúde 

apresente aos órgãos fiscalizadores: “XI - apresentar cópia do contrato de prestação de serviços 

e da licença ambiental das empresas prestadoras de serviços para a destinação dos RSS”. 

2.6. Ressaltamos que este Processo foi aberto no dia 29 de dezembro de 2020, pois de acordo com 

o MEMO n° 024/2020-UCC/NSP/HEMOAP, que manifestou a necessidade da abertura de um 

novo processo devido a empresa TRATALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA – EPP, por meio 

do Ofício n° 068/2020, em não prorrogar o Contrato n° 019/2016-HEMOAP, que ainda permitia 

um aditivo de mais 12 (doze) meses, justificando mudanças na metodologia de trabalho, no que 

se refere a quantificação por unidade de medida em função do contágio provocado pelo COVID-

19. Diversas tentativas de acordo entre o HEMOAP e a referida Empresa ainda ocorreram, como 

o reequilíbrio contratual, para prorrogar o contrato vigente por pelo menos mais 06 (seis) meses, 

evitando a descontinuidade da prestação de serviços.  

2.7. Diante da negativa da empresa, a Procuradoria-Geral do Estado, encaminhou o Parecer Jurídico 

n° 13/2021-PLCC/PGE-AP para que o HEMOAP optasse pela realização da contratação 

emergencial dos serviços. Além de adesão a Intenção de Registro de Preço (IRP) n° 001/2021 – 

Serviço de Coleta Externa de Resíduos de Saúde, encaminhada pelo SIGA, em 16 de fevereiro 

de 2021. 

2.8. A contratação emergencial deste processo justifica-se ainda devido a necessidade deste serviço 

não ser interrompido com base no Art. 24. IV. “nos casos de emergência ou de calamidade 

pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo 

ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 

ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 

calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo 

de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência 

ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.” 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO 

3.1. Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde gerados no HEMOAP  

3.1.1. São as definidas pela Resolução CONAMA nº 358/2005 e pela RDC ANVISA nº 222/2018, 

cujo teor define e especificados no Anexo I deste Termo de Referência: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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a. Grupo A – Infectantes 

b. Grupo B – Químicos 

c. Grupo D – Comuns 

d. Grupo E – Perfurocortantes 

3.2. Etapas do Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde: 

3.2.1. Manejo Interno  

3.2.1.1. O manejo interno é de responsabilidade da CONTRATANTE, que deverá prover 

o correto trabalho de segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, 

armazenamento temporário e armazenamento externo, de forma a permitir a redução 

dos resíduos infectantes gerados.  

3.2.1.2. As principais etapas do manejo interno são:  

a. Segregação: Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua 

geração, de acordo com as características físicas, químicas e biológicas, a sua 

espécie e seu estado físico.  

b. Acondicionamento: Consiste no ato de embalar corretamente os resíduos 

segregados, de acordo com as suas características, em sacos e/ou recipientes 

impermeáveis, resistentes à punctura, ruptura e vazamentos. A capacidade dos 

recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de 

cada tipo de resíduo.  

c. Identificação: Conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos 

contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos 

Resíduos de Serviços de Saúde.  

d. Coleta Interna e Transporte Interno: Consistem no traslado dos resíduos dos 

pontos de geração até o local destinado ao armazenamento temporário ou 

armazenamento externo, com a finalidade de disponibilização para a coleta.  

e. Armazenamento Externo: Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a 

realização da coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para 

os veículos coletores. 

3.2.2. Coleta Externa e Transporte Externo:  

3.2.2.1. A coleta e transporte externos são de responsabilidade da CONTRATADA e 

consistem na remoção dos Resíduos de Serviços Saúde do abrigo de resíduos 

(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou destinação final, pela 
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utilização de técnicas que garantam a preservação das condições de 

acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio 

ambiente.  

3.2.2.2. A equipe para coleta e transporte dos resíduos de serviços de saúde deve ser 

constituída por no mínimo 1 (um) motorista e 1 (um) coletor. 

3.2.2.3. A equipe de funcionários deverá, obrigatoriamente, utilizar os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) durante o manuseio dos RSS e deverão ser adequados aos 

riscos. 

a. Uniforme: deve ser composto por calca comprida e camisa com mangas, de tecido 

resistente, com identificação da Empresa; 

b. Máscara: deve ser respiratória, tipo semi-facial e impermeável; 

c. Avental: deve ser de PVC, impermeável e de médio comprimento; 

d. Luvas: devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes e de cano longo;  

e. Botas: devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, com cano longo e solado 

antiderrapante. 

3.2.2.4. A coleta externa dos resíduos deve ser realizada em cronograma estabelecido, 

utilizando veículos compactadores ou não (tipo baú), adequado ao tipo de resíduo que 

será coletado, não infectante ou infectante, seguindo as normas da NBR 12.820 – 

ABNT. 

3.2.2.5. Os resíduos recolhidos deverão ser devidamente acondicionados em sacos 

plásticos especiais pela CONTRATANTE, inclusive as caixas perfurocortantes. 

3.2.2.6. A coleta de resíduos de saúde terá a frequência mínima de 3 (três) vezes por 

semana, em dias alternados. 

3.2.2.7. A medição do serviço será efetuada por peso ou volume, sendo a nota de 

quantificação assinada pelo representante da empresa CONTRATADA e o fiscal do 

contrato ou representante indicado pela CONTRATANTE após finalização da coleta. 

3.2.2.8. A CONTRATADA fornecerá para acondicionamento os containers de coleta com 

simbologia e identificação adequada ao tipo de resíduo, ter superfícies internas lisas, 

de cantos arredondados, com rodas.  

3.2.2.9. O veículo deverá ser estacionado o mais próximo do portão destinado para a saída 

dos resíduos, evitando utilizar outro trajeto de uso comum de colaboradores do 

HEMOAP, bem como de usuários do serviço; 
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3.2.2.10. Contactar com membros da comissão de gerenciamento de resíduos do 

hemocentro para que acompanhe a retirada dos resíduos do abrigo externo e 

possibilite o controle do procedimento, realizado através de assinaturas em formulário 

próprio; 

3.2.2.11. Realizar o transporte externo e tratamento dos resíduos do grupo A, B e E e 

encaminhá-los para destinação final cumprindo o preconizado nas legislações já 

expressas neste termo, assim como os resíduos do grupo D. 

3.2.3. Tratamento:  

3.2.3.1. Define-se como tratamento de resíduos sólidos dos serviços de saúde, os serviços 

de incineração, autoclavagem, queima em microondas ou outro processo aprovado 

pelos órgãos ambientais competentes. 

3.2.3.2. Os sistemas para tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde devem ser objeto 

de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº 358/2005 e a 

RDC nº 222/2018, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e são 

passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio 

ambiente.  

3.2.3.3. A metodologia de desinfecção utilizada para tratamento dos Resíduos de Serviços 

de Saúde deverá atingir o nível III de inativação bacteriana, conforme os níveis de 

inativação da RDC nº 222/2018 para torná-lo não perigoso e desta forma ter a sua 

disposição final juntamente com os resíduos domésticos e públicos.  

3.2.3.4. O tratamento é de responsabilidade da CONTRATADA. A escolha do método de 

tratamento dever ser compatível com a natureza do resíduo a ser tratado, objetivando 

a sua desinfecção e/ou neutralização, podendo ser utilizados processos manuais, 

mecânicos, físicos, químicos ou biológicos que alterem as características dos 

resíduos, objetivando a minimização do risco à saúde da população, a preservação da 

qualidade do meio ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador.  

3.2.4. Destinação Final 

3.2.4.1. A destinação final será de responsabilidade da CONTRATADA, e deverá seguir 

às recomendações das legislações vigentes admitidas pelos órgãos competentes, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 

saúde pública e à segurança e a minimizar impactos ambientais adversos. 

3.2.4.2. A disposição final deve seguir a Seção V da RDC nº 222/2018. 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ 

DIVISÃO TÉCNICA 

 

 

SEJA UM DOADOR VOLUNTÁRIO DE MEDÚLA ÓSSEA 

Avenida Raimundo Álvares da Costa, s/nº – Centro. 

 

6 

HEMOAP 
Proc. N 

 
 18.000.075.2020 

 
Fls. ___________ 

 

Rub. __________ 

 

4. ENQUADRAMENTO DE SERVIÇO CONTÍNUO 

4.1. A contratação do presente objeto tem natureza contínua, pois se caracteriza pela essencialidade 

em assegurar a prestação de serviço de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final 

de Resíduos dos Grupos A, B, D e E, de modo que sua interrupção pode comprometer a 

continuidade das atividades e consequentemente o descumprimento da missão institucional do 

órgão. 

4.2. Dessa forma, o objeto do presente Termo enquadra-se no conceito de serviço contínuo previsto 

no art. 15 da IN nº 05/2017 e o art. 57, II da Lei nº 8.666/93, cabendo salientar que a natureza do 

serviço é de caráter essencial, e sua falta poderá causar prejuízos irreparáveis aos que 

necessitam deste atendimento. 

 

5. FUNDAMENTO LEGAL 

5.1. A contratação do objeto deste Termo dar-se-á através de procedimento licitatório na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, em conformidade com a Lei nº 10.520/02 e com o Decreto 

Estadual nº 2.648/07 e, subsidiariamente, no que couber pela Lei Federal nº 8.666/93 art. 24. IV 

“nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 

e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos.” 

5.2. Em conformidade também com a Lei nº 8.080/90, regulamentada pelo Decreto nº 7.508/11, 

Resolução RDC n° 222, de 28 de março de 2018, que regulamenta as Boas Práticas de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências; na Portaria de 

Consolidação n° 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo IV, Seção IV Do Descarte de 

Resíduos e RDC n° 34, de 11 de junho de 2014, que dispõe sobre as Boas Práticas no Ciclo 

do Sangue. CONAMA nº. 358 de 2005, Instrução Normativa SEMA n°. 006 de 2008 e Lei de 

Resíduos Sólidos nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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6. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1. Após homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

contados de sua convocação. O contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar 

da data de sua assinatura. 

6.2. A execução do contrato firmado será acompanhada e fiscalizada por meio de servidor 

devidamente designado pela Direção do HEMOAP. 

6.3. A contratação desse serviço não implica vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo a 

rescisão do contrato ocorrer nos termos do art. 79, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

7. DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

7.1. Com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, poderá ser promovida 

revisão do preço contratual, desde que eventuais solicitações nesse sentido estejam 

acompanhadas de comprovação de superveniência de fatos imprevisíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, configurando 

álea econômica extraordinária  e extracontratual, bem como de demonstração analítica de seu 

impacto nos custos do contrato, nos termos do disposto no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 

8.666/93. 

8. DO AJUSTE 

8.1. Será admitida a repactuação de preços de serviços, visando à adequação aos novos preços de 

mercado, desde que seja observado o presente Contrato e demonstrada analiticamente a 

variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada. 

8.2. Em casos de contratações de serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra, 

para efeito de reajuste, admite-se a adoção de índices específicos ou setoriais nos termos do 

inciso XI, do art. 40, da Lei nº 8.666/93. 

8.3. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos 

e formação de preços, com a comprovação do aumento dos custos ou do novo acordo convenção 

ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos do objeto 

da repactuação. 

8.4. A quantidade prevista para efeito de fornecimento poderá ser alterada nos termos do art. 65, da 

Lei nº 8.666/93, mediante o correspondente termo de aditamento a este contrato. 
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8.5. O fornecedor signatário deste contrato fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições pactuadas, 

os acréscimos de itens registrados, até o limite de 25% do valor estimado de contratação para o 

item.  

8.6. Os reajustes só serão admitidos no caso de prorrogação de contrato após 12 (doze) meses de 

vigência, a contar da data de assinatura do contrato. 

9. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

9.1. O SERVIÇO DE COLETA EXTERNA será realizado no prédio do Hemocentro Coordenador, 

situado na Avenida Raimundo Álvares da Costa, s/n - Centro – Macapá. 

9.2. O TRATAMENTO será realizado em local de responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

9.3. A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTES (GRUPOS A, B e E) E RESÍDUOS 

COMUNS (GRUPO D) no aterro sanitário da Prefeitura Municipal de Macapá, em conformidade 

as Resoluções ANVISA nº. 222 de 2018, CONAMA nº. 358 de 2005 e Lei de Resíduos Sólidos 

nº.  12.305, de 2 de agosto de 2010. 

9.4. Dos serviços constantes do objeto especificados neste Termo de Referência, a coleta externa 

será executada de acordo com cronograma estipulado pela Comissão de Gerenciamento de 

Resíduos, no prédio do HEMOCENTRO, conforme tabelas abaixo: 

Resíduos do Grupo A, B D e E 

SERVIÇO 
DIA E HORÁRIO PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

LOCAL DA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

 Coleta  
Três vezes na semana, em dias úteis e 

alternados, pelo período da manhã 

Na área de Gerenciamento de Resíduos no 

Prédio do HEMOAP 

Tratamento  
Conforme Cronograma e horário 

estipulado pela CONTRATADA 
Nas dependências da CONTRATADA 

Destinação final de resíduos 

infectantes e comuns  

Conforme Cronograma e horário 

estipulado pela CONTRATADA 

Aterro Sanitário da Prefeitura Municipal de 

Macapá-AP 

 
 
 
10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 

10.1. Cumprir os requisitos das: Resolução ANVISA nº. 222 de 2018, CONAMA nº. 358 de 2005 

e Lei de Resíduos Sólidos nº.  12.305, de 2 de agosto de 2010. 

10.2. A CONTRATADA deverá, a cada coleta, realizar a substituição dos containers de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ 

DIVISÃO TÉCNICA 

 

 

SEJA UM DOADOR VOLUNTÁRIO DE MEDÚLA ÓSSEA 

Avenida Raimundo Álvares da Costa, s/nº – Centro. 

 

9 

HEMOAP 
Proc. N 

 
 18.000.075.2020 

 
Fls. ___________ 

 

Rub. __________ 

armazenamento de resíduos do grupo A e E, por outros devidamente higienizados; 

10.3. A empresa CONTRATADA se obrigará a cumprir fielmente o estipulado no Edital e seus 

Anexos; 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

10.5. Observar todas as orientações da Equipe de Gerenciamento de Resíduos do HEMOAP, 

a onde os serviços serão executados, para o fiel desempenho de suas atividades; 

10.6. Manter quadro de pessoal para atendimento dos serviços em conformidade com a sua 

Proposta de Preços, sendo de sua exclusiva responsabilidade as despesas com todos os 

encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais tais como: salário; insalubridade; seguros de 

acidente; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vale-transporte; vale-refeição e outras 

que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo; 

10.7. Selecionar e capacitar rigorosamente os empregados envolvidos nos processos de coleta 

externa, transporte externo e tratamento de resíduos e disposição final, na ocasião de sua 

admissão e manter educação continuada pra as atividades de manejo descritas acima, incluindo 

a sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e do ambiente; que irão prestar os 

serviços; 

10.8. A CONTRATADA deverá capacitar seus funcionários para enfrentar situações de 

emergência e de acidentes e implementar as medidas previstas. Instruções, procedimentos e 

comprovantes de capacitação visando minimizar ou eliminar as consequências dessas situações 

deverão constar de um Plano de Contingência; 

10.9. Adotar todas as providencias e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidente do trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em 

dependências do HEMOAP; 

10.10. Nomear encarregado responsável pelos serviços com a missão de garantir o bom 

andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos 

serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, 

ao responsável pelo acompanhamento dos serviços Equipe de Gerenciamento de Resíduos do 

HEMOAP e tomar as providencias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas 

detectadas;  

10.11. A CONTRATADA deverá permitir visitas por parte da CONTRATANTE e de seus 
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colaboradores à sua unidade e demais unidades operacionais relacionadas ao serviço objeto do 

presente processo, a ser definida entre as partes. 

10.12. Apresentar mensalmente para o Fiscal de Contrato o certificado de tratamento dos 

resíduos, que comprovem sua desinfecção, neutralização e/ou incineração, pela empresa que 

realizou o processo. E, sempre que solicitado, laudos técnicos detalhados dos processos de 

tratamento realizados. 

10.13. Emitir a nota/fatura de acordo com a planilha de controle mensal, que deverá ser baseada 

na contabilização peso ou volume geradas na coleta dos resíduos. Tendo validade apenas após 

a conferência das quantidades e valores pelo Fiscal/Gerente da Unidade. Se houver divergências, 

a CONTRATANTE deverá convocar a CONTRATADA para que a mesma justifique, por escrito, 

os valores expressos. 

10.14. Realizar, as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como 

durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames médicos e cartão de 

imunização em conformidade com o Programa Nacional de Imunização – PNI, mantendo os 

respectivos comprovantes a disposição para verificação pelo fiscal do contrato; 

10.15. Comunicar verbal e imediatamente, ao executor do contrato, todas as ocorrências 

anormais verificadas na execução dos serviços e no menor espaço de tempo possível, reduzir a 

escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e circunstâncias necessárias ao 

esclarecimento dos fatos; 

10.16. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados ao HEMOAP ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, advindos de 

imperícia, negligencia ou desrespeito as normas de segurança, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

10.17. Assumir inteira responsabilidade por danos ou desvios causados ao patrimônio da 

CONTRATANTE ou de terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na 

área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no 

contrato; 

10.18. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, que 

estiverem nas dependências do HEMOAP, assim como ser responsável pela sua manutenção 

e/ou substituição quando for necessário; 

10.19. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia 

recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPl's; 
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10.20. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados, acidentados ou com mal súbito, assim como todas as providências e 

obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie; 

10.21. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão dos serviços, de 

forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 

constante, mantendo sempre em perfeita ordem, as dependências da área de gerenciamento de 

resíduos no prédio do HEMOAP; 

10.22. Cumprir além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Administração; 

 

11. OBRIGAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE - HEMOAP  

11.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja 

a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços. 

11.2. Verificar o cumprimento fiel pela CONTRATADA do estabelecido em contrato, através do 

Executor de Contrato (Equipe de Gerenciamento de Resíduos do HEMOAP) e Fiscal de Contrato, 

nomeado pela Direção do HEMOAP ao final do processo licitatório. 

11.2.1. A CONTRATANTE deverá fiscalizar a execução do Contrato, conforme especificado no 

item anterior; 

11.2.2. Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa desempenhar seus 

serviços dentro das normas do contrato; 

11.2.3. Comunicar a licitante vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 

do contrato; 

11.2.4. Efetuar o pagamento a licitante vencedora, a vista da Nota Fiscal/Fatura devidamente 

atestado e na conformidade; 

11.2.5. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da firma adjudicatária 

que não mereça a sua confiança ou embarace a fiscalização ou ainda que se conduza de 

modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas. 
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12. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

12.1. Durante o fornecimento do objeto, será exigido que a empresa fornecedora se mantenha 

em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, bem como com todas as condições 

de habilitação para contratação com o Hemocentro, referentes às regularidades perante as 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e o Ministério do Trabalho (CNDT). 

 

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E REQUISITOS 

13.1. A empresa participante deverá apresentar todas as documentações de habilitação 

relacionadas abaixo. A não apresentação de quaisquer documentos, ou a apresentação de 

documentos em desconformidade ao estabelecido no presente Termo de Referência acarretará 

na inabilitação da proponente por falta de documentação exigida: 

13.1.1. Manual contendo os procedimentos e rotinas executados, desde a coleta à destinação 

final, inclusive treinamento (técnico e de segurança) a seus empregados; 

13.1.2. Cópia autenticada das licenças de operação e ambiental emitida pela Secretaria de Meio 

Ambiente (estadual e/ou municipal); 

13.1.3. Apresentar alvará da Vigilância Sanitária; 

13.1.4. Apresentar alvará de inspeção do Corpo de Bombeiros; 

13.1.5. Apresentar alvará de localização e funcionamento da Prefeitura; 

13.1.6. Apresentar cronograma de horário e dia de coleta, tratamento e destinação final dos 

resíduos; 

13.1.7. A empresa participante deverá possuir, na data do certame, 1 (um) Responsável Técnico 

com formação compatível à atividade exercida, e com suas obrigações em dias junto ao seu 

respectivo Conselho. 

13.1.8. O responsável técnico deverá pertencer ao quadro técnico da empresa, sendo tal natureza 

comprovada através da apresentação de um dos seguintes itens: Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), contrato social ou contrato de prestação de serviços 

devidamente registrado em cartório de títulos e documentos. 

13.1.9. A empresa participante deverá comprovar seu registro junto ao CREA ou CRQ, através 

de documento emitido por esse Conselho, comprovando encontrar-se em dia com suas 

obrigações e que possui habilitação legal para coleta e transporte de resíduos dos grupos 

A, B, D e E. 

13.1.10. Indicar em sua proposta o local e a descrição de onde será realizado o tratamento, 
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assim como definir data e hora para uma diligência para certificar as condições de qualidade 

dos serviços. 

13.1.10.1. A diligência do item anterior será realizada por 1 (um) membro da equipe de apoio 

do pregoeiro ou da CPL e mais quantos membros forem designados pela Comissão 

de Gerenciamento de Resíduos do HEMOAP. 

 

14. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

14.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo correrão a conta dos 

recursos específicos do HEMOAP, cuja Fonte é a 107 – (RECURSOS PRÓPRIOS - RP (IPVA, 

IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR E RDAT), Programa/Plano 

Interno 21030200212617 - ESTADO - HEMOAP, Ação 2617 e Elementos de Despesas 339039 

que constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, quando da efetiva contratação, 

observadas as condições estabelecidas no processo licitatório. 

 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1. A condição para o processamento do pagamento, inclui: a apresentação por parte da 

CONTRATADA, da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regulamente entregue(s) 

acompanhado(s) dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, 

FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), assim como comprovante de regularidade junto à PGE do Amapá 

– Dívida Ativa, junto ao fiscal designado para o recebimento do(s) material(is) para sua devida certificação, 

conforme o disposto no Art. 29 da Lei nº 8.666/93 e nos arts. 6º e 7º, inciso I, alínea “a” e “c”, do Decreto 

Estadual nº 1278/2011; 

15.2. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na entidade 

bancária indicada na proposta e corpo da Nota Fiscal/Fatura, cabendo ao interessado informar com 

clareza o nome do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em que 

deverá ser efetivado o crédito; 

15.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, depois de entregue e aceito definitivamente a 

totalidade do objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros; 

15.4. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem 

pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante a 

execução do objeto; 

15.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere 
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direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial. 

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela contratante, 

entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, considerando a taxa 

de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte 

fórmula:  

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

I = (TX/100)  

       365  

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 

15.7. No corpo da Nota Fiscal(is)/Fatura(s) deverá conter a descrição dos exames, conforme Denominação Comum 

Brasileira – DCB, Lei nº 9.787, de 10/02/99. 

15.8. Mensalmente deverá ser emitido relatório no qual devem constar detalhadamente os serviços realizados, bem 

como as quantidades, devendo constar ainda o período entre o recebimento da solicitação e a finalização do 

serviço. 

15.9. A Contratada deverá apresentar nota fiscal certificada correspondente a todo serviço realizado, acompanhada 

das respectivas Requisições dos serviços executados. 

 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Estarão sujeitas às penalidades administrativas previstas na Lei n.º 10520/2002 e subsidiariamente, na Lei n.º 

8666/93, a licitante e/ou contratada que: 

a. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, não aceitar ou 

retirar a nota de empenho; 

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

c. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e. Não mantiver a proposta; 

f. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g. Comportar-se de modo inidôneo; 

h. Fizer declaração falsa;  
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i. Cometer fraude fiscal. 

16.2.  licitante e/ou contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo das demais cominações legais, às seguintes sanções: 

a. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 

b. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência 

de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;  

c. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução 

total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 

regularmente convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas; 

d. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

e. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

f. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá com o consequente descredenciamento 

do Cadastro Central de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até cinco anos; 

g. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 

a Contratante pelos prejuízos causados; 

16.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os 

profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

16.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAPÁ 

DIVISÃO TÉCNICA 

 

 

SEJA UM DOADOR VOLUNTÁRIO DE MEDÚLA ÓSSEA 

Avenida Raimundo Álvares da Costa, s/nº – Centro. 

 

16 

HEMOAP 
Proc. N 

 
 18.000.075.2020 

 
Fls. ___________ 

 

Rub. __________ 

efetuados; 

16.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegure 

o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.º 12.846/13 (Lei Anticorrupção), 

no que couber, e, ainda, o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 9.784/99; 

16.6. A aplicação das penalidades é de competência dos respectivos órgãos contratantes, devendo tais 

ocorrências serem informadas ao órgão; 

16.7. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, 

deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 

comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas; 

16.8. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a rescisão 

unilateral do contrato. 

16.9. O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer obrigações elencadas neste Termo de 

Referência, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas no artigo 7º da Lei nº. 10.520/02 e 

artigo 87 da Lei 8.666/93. 

 

17. ESTIMATIVA DE CUSTO 

17.1. A estimativa de custo com a aquisição do presente objeto é de R$ 419.040,00 (quatrocentos e dezenove 

mil e quarenta reais) conforme se extrai da proposta constante no Ofício n° 012/2021. 

 

Macapá, 22 de julho de 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

MYLNER OLIVEIRA FERMIANO DE SOUZA 
Chefe da Divisão Técnica/HEMOAP 

Portaria nº 23/2021 para o Decreto nº 0271/2020 
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ANEXO I – Estimativa Anual de Resíduos Gerados 

 

Item 
Código 

SIGA 
Descrição SIGA Ref. 

Quantidade 

(180 dias) 

Kg* L** 

01 00022511 

Serviço Contínuo de Coleta Externa, Transporte e 

Tratamento e Disposição Final de Resíduos de 

Serviços de Saúde – RSS (Grupo A) 

Unidade – 

1Kg 
4.200 17.400 

02 0022513 

Serviço Contínuo de Coleta Externa, Transporte e 

Tratamento e Disposição Final de Resíduos de 

Serviços de Saúde – RSS (Grupo B) 

Unidade – 

1Kg 
486 1.200 

03 00022515 

Serviço Contínuo de Coleta Externa, Transporte e 

Tratamento e Disposição Final de Resíduos de 

Serviços de Saúde – RSS (Grupo D) 

Unidade – 

1Kg 
3.300 72.000 

04 00022517 

Serviço Contínuo de Coleta Externa, Transporte e 

Tratamento e Disposição Final de Resíduos de 

Serviços de Saúde – RSS (Grupo E) 

Unidade – 

1Kg 
600 17.400 

 

 

*Estimativa de Peso (Kg), baseada na média anual referente ao ano de 2019. 

**Estimativa de Volume (L), projetada a partir da capacidade dos containers de armazenamento 

temporário de resíduos. 

 

Macapá, 22 de julho de 2021. 

 
 

    ______________________________________________ 

MYLNER OLIVEIRA FERMIANO DE SOUZA 
  Chefe da Divisão Técnica/HEMOAP 

Portaria nº 23/2021 para o Decreto nº 0271/2020 
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