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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS
HOSPITALARES E DESTINO FINAL

1/2022

c) Modalidade: Pregão presencial

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

1/2022 - PR

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 20/01/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA

R$ 9.000,002.000,000 4,50001 - Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final dos
resíduos de serviço de saúde (lixo hospitalar), compreendendo: GRUPO
“A” – Resíduos com a possível presença de agentes biológico que, por
suas características de maior virulência ou concentração, podem
apresentar risco de infecção. GRUPO B- Resíduos contendo substâncias
químicas que podem apresentar risco á saúde pública ou ao meio
ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade e toxicidade. GRUPO “C” – Quaisquer materiais
resultante de atividades humanas que contenham radionuclídeos em
quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas normas
da Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN e para os quais a
reutilização é imprópria ou não prevista, GRUPO “E” – Materiais perfuro
cortantes ou escarificastes, tais como: lâminas de barbear, agulhas,
escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas
diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas,
lâminas e lamínulas , espátula e todo os utensílios de vidro quebrados no
laboratório ( pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de petri) e outros
similares, que devem estar acondicionados em recipientes de material
rígido, adequado para cada tipo de substância química, respeitadas as
suas características físico-químicas e seu estado físico de acordo com a
NBR 9191,  e identificados de acordo com a NBR 7500, da ABNT - Marca:

KG

R$ 9.000,00Total geral:

Assinatura do Responsável

20/01/2022Vidal Ramos,


