
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 

 

1. PREÂMBULO: 

1.1 O Município de Novo Barreiro – RS por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração, sediada à Av. São João Batista nº 415, centro, CEP 98.338-000, em Novo 

Barreiro - RS, inscrita no CNPJ 92.410.521/0001-35, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal e Exercício, o Sr. Volnei Nicola Tonello, abre processo Licitatório para 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, 

tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde pertencentes aos grupos A, 

B e E, conforme RDC da ANVISA n° 222 de 28 de setembro de 2018, por Dispensa de 

Licitação, realizado nos moldes do art. Art. 24, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93, e demais 

legislações pertinentes. 

 

2. DO OBJETO: 

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, 

tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde pertencentes aos grupos A, 

B e E, conforme RDCda ANVISA n° 222 de 28 de setembro de 2018. 

Os resíduos sólidos da área da saúde que deverão ser recolhidos na UBS da sede do município 

e na UBS da Linha Biriva de forma quinzenal. O percurso da sede do município até a Linha 

Biriva é de 10 Km. 

  

3. DO PREÇO 

3.1 O preço estimado pela administração é de até R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) 

mensais. 

3.2 O preço será fixo e irreajustável durante o período de contratação. 

3.3 O prazo de contratação será por um ano, a partir do dia 08 de janeiro de 2019. 

 

4. DO PAGAMENTO 

4.1 O pagamento será realizado até o 10º dia do mês subsequente a prestação dos serviços. 

 

5. DA DOTAÇÃO 

5.1 As despesas correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias abaixo: 

05 – Secretaria Municipal da Saúde 

0501 10 301 0109 2035 339039 0040 Out. Serv. Terc. Pess. Jurídica 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO 

6.1. Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

6.2. Cópia do Contrato Social autenticado;   

6.3. Certidão Negativa de débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativo 

aos tributos e contribuições; 

6.3. Certidão de regularidade perante o FGTS; 



6.4. Certidão Negativa de Falência e Concordata; 

6.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

6.6. Alvará de Licença Municipal para coleta e transporte de lixo hospitalar 

6.7. Alvará Municipal da Vigilância Sanitária para gestão de aterros sanitários 

6.8. Registro ou inscrição da empresa licitante, pessoa jurídica em entidade competente 

(CREA) Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul 

ou, CRQ (Conselho Regional de Química) 

6.9 Registro ou inscrição da Pessoa Física em entidade competente (CREA)Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul, ou CRQ (Conselho 

Regional de Química) onde o profissional é responsável técnico da Empresa Licitante. 

6.10. Cópia da Licença de Operação de veículos licenciados pelos órgãos competentes 

(FEPAM) com a atividade de fontes móveis de poluição para o transporte dos resíduos de 

serviços de saúde (CLASSE l) em nome da empresa licitante 

6.11. Comprovante de licenciamento (Licença Operacional) emitido pelos órgãos 

competentes, FEPAM, para a unidade de tratamento térmico, por incineração ou autoclavavel, 

em nome da empresa licitante; 

6.12. Comprovante de Licenciamento (Licença Operacional) emitido por Órgão Ambiental 

Competente, para unidade de Recebimento, Aterro Industrial de Classe I,para disposição final 

dos Resíduos de Saúde, Químicos do Grupo B, devidamente licenciado, em nome da licitante 

ou apresentação de contrato público entre a licitante e a empresa detentora da licença de 

operação; 

6.13. Apresentar no mínimo 1 (um) atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito 

público, ou privado, comprobatórios da aptidão da empresa licitante para a execução dos 

serviços de coleta de resíduos de serviços de saúde,devidamente registrado junto ao CREA ou 

CRQ. 

 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. Será aplicada multa quando a contratada incorrer, dentre outras, em uma das situações a 

seguir indicadas, no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do 

contrato:  

a) Recusa injustificada, em aceitar, retirar ou assinar o instrumento contratual. 

b) Recusa em honrar a proposta apresentada, dentro do prazo estipulado. 

7.2 As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Município no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da data da notificação. 

 

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Caberá a Contratada: 

8.1 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Dispensa de Licitação. 

8.2 Assumir inteira responsabilidade pela entrega do serviço, de acordo com as especificações 

constantes da proposta e/ou instruções desta Dispensa de Licitação e seus Anexos. 



8.3 Prestar à Administração, sempre que necessários esclarecimentos sobre o objeto desta 

dispensa, fornecendo toda e qualquer orientação que possa ser dada para o acompanhamento 

dos mesmos. 

8.4 Prestar serviços de forma quinzenal 

 

Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Palmeira das 

Missões RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, 

com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Novo Barreiro RS, 04 de janeiro de 2019. 

 

 

 

Volnei Nicola Tonello 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 

 

 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

CREDOR:   SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. 

CNPJ nº:              03.392.348/0001-60 

OBJETO:   Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde 

pertencentes aos grupos A, B e E, conforme RDC da ANVISA n° 222 de 28 de setembro de 

2018. 

BASE LEGAL:  Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO, através da Comissão Permanente de 

Licitação, instituída pela Portaria nº 002/2019, vem justificar o procedimento de dispensa de 

licitação para contratar serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos da área da saúde pertencentes aos grupos A, B e E.  

  

 A contratação se dá com base no inciso II do Art. 24 da Lei de Licitações, visando 

contratar empresa para realizar os serviços de Coleta, Transporte, Tratamento (Incineração) e 

Destino Final dos resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, nos parâmetros que 

determina a Lei Estadual nº 10.099 de 07 de fevereiro de 1994, a Resolução N° 283, de 12 de 

Julho de 2001 (CONAMA) e as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) vigentes.  

 

  A necessidade de tal contratação faz-se necessária tendo em vista o constante na 

Resolução – RDC, 306 de 07 de setembro de 2004 que dispõe sobre o Regulamento técnico 

para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde e a Resolução CONAMA 358, de 29 de 

abril de 2005, que dispõe sobre geradores de resíduos de serviços de saúde definidos como: 

todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os 

serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos 

para a saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de 

embalsamamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive as de 

manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centro de controle de 

zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores, produtores 

de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde; 

serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros similares. Ainda, a Resolução 



ANVISA 283/2001, que dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos 

serviços de saúde, incumbem aos geradores as responsabilidades pelo gerenciamento de seus 

resíduos desde a geração até a disposição final. Diante da legislação vigente, salientamos a 

necessidade de prestação dos serviços de saúde conforme legislação específica a ser realizado 

por empresa idônea. Outrossim, cabe ressaltar que os valores ofertados pela empresa não 

ultrapassam o disposto no Art. 24, II, da Lei 8666/1993. 

   

 Assim, neste momento entende esta comissão de licitação realizar a contratação dos 

serviços supracitados. 

  

 A Lei de Licitações traz as seguintes disposições: 

 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

[...] 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 

parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 

possa ser realizada de uma só vez. 

 

 Assim sendo, atendendo o disposto no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, 

apresentamos a presente justificativa para ratificação do Excelentíssimo Prefeito Municipal, 

posterior publicação no Site Oficial do Município e afixação no quadro mural de publicações 

da Prefeitura Municipal.  

 

 

Novo Barreiro – RS, aos 07 de janeiro de 2019. 

 

 

Comissão de Licitação 

 

 

Fernanda Atz Lavall             Carmen Lucia K. O. Stumm              Marcelo Machado Dias 

 

 

  Ratifico a presente Justificativa de Dispensa de Licitação 

 

 

Volnei Nicola Tonello 

Prefeito Municipal em Exercício 


