
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2020 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01/2021 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

 

 

 

1.  DO OBJETO 

 

O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE 

COLETA DE LIXO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE., conforme anexo ao edital. 

 

2.  DA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO 

FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE: 

 

2.1. Especificações: 

 

2.1.1. Os resíduos provenientes de serviços de saúde pública, para a coleta deverão ser 

acondicionados em recipientes adequados de acordo com as normas técnicas vigentes. 

 

2.1.2. A empresa Contratada deverá orientar a Contratante de como proceder com o 

acondicionamento correto dos resíduos de acordo com as normas pertinentes vigentes. 

 

2.1.3. A separação acontecerá no local de geração dos resíduos de acordo com a sua classificação, 

devendo ser acondicionados em embalagem correta devidamente segregado conforme item 

anterior. 

 

2.1.4. O veículo utilizado para a coleta e transporte dos resíduos de serviço de saúde deverá ser 

fechado, de cor branca, em perfeitas condições e com identificação específica, obedecendo 

às normas vigentes. 

 

2.1.5. A proponente vencedora deverá proceder a Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição 

Final dos Resíduos de Serviços de Saúde, devendo estar devidamente licenciada perante os 

Órgãos Ambientais para as atividades descritas no objeto da presente licitação. 

 

2.1.6.  A Administração Municipal poderá a seu critério alterar a frequência de coleta. 

 

2.1.7. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

2.1.8. Os funcionários da proponente que irão realizar a coleta dos serviços de saúde deverão 

apresentar-se uniformizados e asseados com vestimenta adequada à realização dos serviços e 

deverão fazer uso de equipamentos de proteção individual (EPI), conforme NBR 12.810 da 

ABNT. 

 

2.1.9. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e 

a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

 

2.1.10. As coletas serão feitas semanalmente de acordo com quadro das Unidades Municipais de 

Saúde. Para execução dos serviços, a Contratante pagará a Contratada, o valor fixo mensal, 

relativo a quantidade estimada, que é de  450 kg/mês de resíduos. 

 



RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2020, MUNICÍPIO DE 

CORONEL FREITAS - SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Santa 

Catarina, 1022, Centro, Coronel Freitas - SC, através do prefeito municipal, TORNA PÚBLICO, 

que promoveu alterações no edital do Processo Licitatório nº. 18/2020, Edital de Concorrência 

01/2020, passando o edital a vigorar com as seguintes retificações: 
 

1 – FICA INSERIDO ALINEA “C” no subitem 6.1.4.1 com a seguinte redação: “Licenças 

Ambientais: Licença Ambiental de Operação (LAO), expedida pelo Órgão Ambiental 

Competente em nome da proponente para Transporte, ou em caso de terceira empresa 

contratada para destinação final dos resíduos, apresentar a (LAO) em nome desta, bem como 

o contrato comprovando o vínculo entre as duas empresas do Tratamento e Destino Final dos 

Resíduos da Saúde”. 

 

1.1- FICA SUPRIMIDA A ALÍNEA “C” DO SUBITEM 6.1.4.2. 

 

1.2 – DATA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08h30 MIN DO DIA 10/02/2021. 

 

2 – DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL 

 

Permanecem em vigor e, sem alteração as demais cláusulas do Edital de Pregão Presencial nº 

01/2021.  

 

 

Coronel Freitas-SC, 11 de janeiro de 2021. 

 

 

 

DELIR CASSARO 

Prefeito Municipal 

 

 

 


