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LANÇADO NO SIGA

empenhado

DISPENSA DE LICITAÇÃO
N2 074/2022
Processo Administrativo: 115/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços contínuos de coleta, transporte tratamento e
destinação final dos resíduos de serviços Saúde.

O

Observação: A presente dispensa de licitação regerse-á pelas normas contidas na Lei Federal
14.133/2021, publicada no dia 01.04.2021 no Diário
Oficial da União.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO
N°: 115/2022
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 074/2022

ÓRGÃO/SETOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Contratação de empresa para prestação de serviços
contínuos de coleta, transporte, tratamento e destinação final
dos resíduos de serviços de saúde.

Autuação
Processo Administrativo autuado na data
de hoje, para os devidos fins de direito.
Santaiuz

u

-

Bahia,

30

de

março

2022.

AngeláT/rart ráos Reis Pinho
Comissão de Contratação

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.qov.br

_
•

SOLICITAÇÃO DE DESPESA/ PROCESSO ADMINISTRATIVO (SD/PA)

Data: 18/03/2022

Número da SD/PA: .j j^2022

Secretaria Solicitante:
Secretaria Municipal de Saúde
Despesa:
1.1_1 Aquisição de Material
3.1_1 Suprimento de Fundo/Adiantamento

U

2. 1 X 1 Prestação de Serviço
4. 1

1 Outra desoesa:

Especificação do Objeto:
1 .Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte
tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde.

Justificativa da Despesa:

u

Tendo em vista as normatizações, a quantidade de resíduos gerados e os cuidados exigidos na
coleta, transporte e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, a contratação de
empresa para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final dos
resíduos dos serviços de saúde dos grupos “A”, “B” e “E” gerados no Município de Santaluz-BA,
em conformidade com a Resolução CONAMA N°. 358/2005, Resolução RDC ANVISA N°.
306/2004, Resolução N°. 33/2006, PORTARIA CVS n° 21, DE 10/09/2008 e Lei Paulista N°.
15.413/14, se faz imprescindível por tratar-se de serviço público contínuo e indispensável, sendo
necessária a contratação de empresa para a realização do serviço devido ao fato deste
município não possuir os equipamentos e os funcionários necessários e imprescindíveis para a
sua realização, bem como não ter área disponível e autorizada para a destinação final dos
resíduos.
Prazo da Contratação: 12 MESES
Valor estimado da despesa:
1. R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas- Centro Administrativo Cep: 48.880-000- Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 w^:,santaluz.ba.aov.br

:E®sEá2aEfâgs

Disponibilidade Funcional Programática/ Elemento de Despesa/Fonte
Orçamentária?
1. ( ) Sim

2. ( ) Não

b.Valor provisionado?
l.( ) Sim

2. ( )Não

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.037
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90 39
FONTE de RECURSOS: 02
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.038
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02 /14 / 55
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.040
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02 /14 / 55

Data: 23/03/2022

u
. _ de Contabilkjaâe

ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 14
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.042
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3 90.39
FONTE DE RECURSOS: 02

Autorização do Secretário(a): ARIVAN CARDOSO DA SILVA
Data: 23/03/2022

Assinatura:

u
ARIVAN CARDOSO DA SILVA
Secretário de Saúde
Autorização do Prefeito:
Data:t^^//l3/2022

Assinatura:
'
—'
ARIsXíÁ^IO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Sántaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.goy.br

Santaluz - BA, 18 de março de 2022.

Ao Sr. AAaícon da Silva Nascimento
Departamento de Compras

u

1.1.

Em face da necessidade e possibilidade da futura Contrataqão de empresa

para prestacpo de servicps contínuos de coleta, transporte tratamento e
destinacpo final dos resíduos de servicps de saúde, solicito, pelo presente, pesquisa
de preços, bem como o relatório final de valor, a fim de instruir o processo no
tocante ao preço referencial.

Encontro-me Q disposição para dirimir dúvidas posteriores.

Atenciosamente,

ARIVAN CARDOSO DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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Termo de Referência Simplificado
Cotação de preços para referência
1.

OBJETO
1.1.
Contratacpo de empresa para prestacpo de sèrvicps contínuos de coleta,
transporte tratamento e destinacpo final dos resíduos de sèrvicps de saúde.
1.2.
Estimativas de consumos individualizadas, do órgão gerenciador e
órgão/entidade participantes:
ESPECIFICAÇÃO
Coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduos de
saúde armazenados em bombonas
de 200L
1.3.

PREÇO UNITÁRIO

QUANTIDADE

R$

300

TOTAL

R$

O prazo de vigência da contratação é de 12(doze) meses.

JUSTIFICATIVA
2.1

Tendo em vista as normatizacpes, a quantidade de resíduos gerados e os
cuidados exigidos na coleta, transporte e destinacpo final dos resíduos dos
sèrvicps de saúde, a contratacpo de empresa para prestacpo de sèrvicps
contínuos de coleta, transporte e destinacpo final dos resíduos dos sèrvicps
de saúde dos grupos ‘‘A’’, “B" e "E” gerados no Município de Santaluz-BA, em

W

conformidade com a Resolucpo CONAMA N°. 358/2005, Resolucpo RDC
ANVISA N°. 306/2004, Resolucpo N°. 33/2006, PORTARIA CVS n° 21, DE
10/09/2008 e Lei Paulista N°. 15.413/14, se faz imprescindível por tratar-se de
servicp público contínuo e indispensável, sendo necessária a contratacpo de
empresa para a realizacpo do servicp devido ao fato deste município não
possuir ps equipamentos e os funcionários necessários e imprescindíveis para
a sua realizacpo, bem como não ter área disponível e autorizada para a
destinacpo final dos resíduos. Segue os tipos de resíduos:
GRUPO A: Resíduos Infecfanfes
Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaiuz.ba.gov.br

devido à presencp de agentes biológicos. Classificados em:
GRUPO Al
Culturas e estoques de microrganismos resíduos de fabricacpo de produtos
biológicos exceto os hemoderivados; (estes resíduos não podem deixar a unidade
geradora sem tratamento prévio); meios de cultura e instrumentais utilizados para
transferencia, inoculacpo ou mistura de culturas; (estes resíduos não podem deixar
a

unidade

geradora

sem

tratamento prévio); resíduos de laboratórios de

manipulacpo genética, (estes resíduos não podem deixar a unidade geradora sem
tratamento

prévio);

resíduos

resultantes

de

atividades

de

vacinacpo com

microrganismos yivos ou atenuados, incluindo frascos de vacinas com expiracpo do
prazo de validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto,
agulhas e seringas; (devem ser submetidos a tratamento antes da disposicpo final);
resíduas resultantes da atencpo à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou
certeza de contaminacpo biológica por agentes Classe de Risco 4 {Apendice II),
microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminacpo ou
causador de doencp emergente que se torne epidemiologicamente importante ou
cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido, (devem ser submetidos a
tratamento antes da disposicpo final); bolsas transfusionais contendo sangue ou
hemocomponentes rejeitadas por contaminacpo ou por mó conservacpo, ou com
prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta; (devem ser
submetidos a tratamento antes da disposicpo final); sobras de amostras de

u

laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais
resultantes do processo de assiste"ncia à saúde, contendo sangue ou líquidos
corpóreos na forma livre, (devem ser submetidos a tratamento antes da disposicpo
final).:
GRUPO A2
Carcapas, pecps anatoTriicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais
submetidos a processos de experimentacpo com inoculacpo de microrganismos,
bem como suas forracpes, e os cadáveres de animais suspeitos de serem
portadores de microrganismos de relevaTicia epidemiológica e com risco de
disseminacpo, que foram submetidos ou não a estudo anatomopatológico oU
confirmacpo diagnóstico, (devem ser submetidos a tratamento antes da disposicpo
final).
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GRUPO A3
Pecps anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundocpo sem sinais
vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou
idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal
e não tenha havido requisicpo pelo paciente ou familiar.
GRUPO A4
Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; Filtros de ar
e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento
médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; Sobras de amostras de
laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secrecpes, provenientes de
pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de
Risco 4, e nem apresentem relevaTicia epidemiológica e risco de disseminacpo, ou
microrganismo causador de doencp emergente que se torne epidemiologicamente
importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita
de contaminacpo com príons; Resíduos de tecido adiposo proveniente de
lipoaspiracpo, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere
este tipo de resíduo; Recipientes e materiais resultantes do processo de assisteTicia à
saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; Pecps
anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos
cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmacpo diagnóstico;

U

Carcacps, pecps anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais
não

submetidos

a

processos

de

experimentacpo

com

inoculacpo

de

microrganismos, bem como suas forracpes; Bolsas transfusionais vazias ou com
volume residual pós-transfusão.
GRUPO A5
Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e
demais materiais resultantes da atencpo à saúde de indivíduos ou animais, com
suspeita ou certeza de contaminacpo com príons.
GRUPO B: Resíduos Químicos
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Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente
devido às suas características químicas.
Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; imunossupressores; digitálicos;
imunomoduladores; antirretrovirais, quando descartados por servicps de saúde,
farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos
e ihsumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e
suas atualizacpes. Resíduos de saneantes, desinfetantes; resíduos contendo metais
pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por
estes; Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); Efluentes
dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas;
E demais produtos considerados perigosos, conforme classificacpo da NBR 10.004
da ABNT (táxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).
GRUPO E: Resíduos Perfurantes ou escarificantes
Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: laminas de barbear,
agulhas,

escalpes,

ampolas

de

vidro,

brocas,

limas

endodoTiticas,

pontas

diamantadas, laTninas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; la“minas e
lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório
(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.
2.2

A definição do quanfitativo foi apurada em razão da necessidade da
compreendida pela Secretaria competente, além de atendimentos régulares
nas

unidades

de

saúde,

todavia,

com

o agravamento do quadro

pandêmico, o aumento da demanda foi expressivo.
3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO (LOCAL DA PRESTAÇÃO E CRONOGRAMA)
Os resíduos serão coletados quinzenalmente nas unidades de saúde da sede e
mensalmente nas unidades da zona rural, descritas abaixo:
UNIDADE
CA PS AD III

ENDEREÇO

RUA JOSE ALVES DE
GOES
CAPS 1
RUA JOSE ALVES DE
„■ GOES
USF VARZEA DA PEDRA POVOADO VARZEA
DA PEDRA

;;:ZONAÍ:::;''':::;;::Í/ú|i/

COLETA

URBANA

MENSAL

URBANA

MENSAL

RURAL

MENSAL
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USF SERRA BRANCA
USF PEREIRA

POVOADO DE SERRA RURAL
BRANCA
DISTRITO PEDEIRA
RURAL

USF SISALANDIA

POVOADO DE
SISALANDIA
USF MUCAMBINHÒ
POVOADO DO
MUCAMBINHÒ
USF BARREIRINHO
POVOADO
BARREIRINHO
USF MORRO DOS
AVENIDA WALDIR
LOPES
PIRES
USF SÃO PEDRO
PRAÇA MARIANA
BARBOSA
USF CASTRO ALVES
AVENIDA CASTRO
ALVES
USF JORGE VILAS BOAS BA 120
UBS DE SANTALUZ

MENSAL

RURAL
RURAL

MENSAL '
■

RURAL
QUINZENAL

ÍÜRBÃNÃ1'

QUINZENAL

URBANA

QUINZENAL

URBANÁ

QUINZENAL

RUA 24 DE OUTUBRO URBÃ:NÃáí:SF:':'v

USF NOVA ESPERANÇA AVENIDA NOVA
"OrkaNÃ'':'
ESPERANÇA
HOSPITAL municipal RUA 24 DE OUTUBRO URBANA
PETRONILHO
EVANGELISTA DOS
SANTOS
b)
c)

O

MENSAL

quinzenal

QUINZENAL
;

QUINZENAL

Dias e horários da prestação do serviço: 08h00 òs 17h:00
Periodicidade dos serviços; Mensal e quinzenal

4. DO PAGAMENTO:
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
A

Nota

Fiscal ou

Fatura

deverá ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovação da regularidade fiscal.
A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
Santaluz- BA, 18 de março de 2022.

ARIVAN CARDOSO DA SILVA
Secretário Municipai de Saúde
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Santaluz - BA, 18 de março de 2022.

Sr° ARIVAN CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Em face de solicitação da pesquisa de preços, para obtenção de preço referencial para
futura Contratação de empresa para prestação de Serviços contínuos de coleta,
transporte tratamento e destinação final dos resíduos de serviços Saúde do Município de
Santaluz-Bahia, encaminho, pelo presente, a pesquisa de preços, bem como o relatório
final de valor (mapa comparativo), a fim de instruir o processo no tocando ao preço
referencial.
O valor estimado para contratação é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
Anexo, encontram-se os preços extraídos por cotação.
Encontro-me à disposição para dirimir dúvidas posteriores.
Atenciosamente,

tú
MAICON DA SILVA NASCIMENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
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Santaluz - BA, 21 de março de 2022,

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado (a) Senhor (a) fornecedor.

i

í

Pelo presente, solicitamos cotação de preços se possível no prazo de 03
(três) dias, a contar do recebimento deste, para possibilidade de futura
contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de coleta,
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde.

A escolha desta empresa se deu em razão da mesma ser uma tradicional
prestadora de serviços no ramo de contratação pretendida.

Certos de contarmos com a colaboração de Vossas Senhorias,
agradecemos.

Atenciosamente,

hh/in) hú

AJü^únitfíile

Maicon da Silva Nascimento
Departamento de Compras

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

12.351.650/0001-60
MATRIZ

09/08/2010

NOME EMPRESARIAL

SP SOLUCOES AMBIENTAIS S.A
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

SP SOLUCOES AMBIENTAIS

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos

^sJ

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.39-4-01 - Usinas de com postagem
39.00-5-00 - Desr.ontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
81.22-2-00 - imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios
96.03-3-02 - Serviços de cremação
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - Sociedade Anônima Fechada
LOGRADOURO

NUMERO

ESVC DO CUNHA

S/N

COMPLEMENTO

********

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

44.448-100

ZONA RURAL

SANTO ANTONIO DE JESUS

BA

W
ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

CONTATO@SPSOLUCOESAMBIENTAIS.COM.BR

(75) 3641-4772/ (75) 9842-5980

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

09/08/2010

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1,863, de 27 de dezembro de 2018,
Emitido no dia 02/02/2022 às 09:23:17 (data e hora de Brasília).

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

-SP SOLUÇÕES AM«ENTA!S

PROPOSTA COMERCIAL
Santo Antônio de Jesus, 28 de março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Fundo Municipal de Saúde

\J

REf.: Proposta para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduos dos serviços de saúde - RSS.

Prezados,
É com muita satisfação que apresentamos nossa proposta para ao PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTALUZ referente à prestação de serviços de coleta, transporte,
tratamento e destinação final de resíduos saúde que serão gerados na unidade de
atendimento do Município. Um serviço fundamental para a preservação do ser humano,
do meio ambiente e para o exercício da responsabilidade sócio ambiental.

U

Contando com equipamentos de alta tecnologia e profissionais capacitados, nos
colocamos como parceiros para atender a sua demanda de forma personalizada. Com
rapidez e eficiência queremos oferecer a sua empresa um serviço de excelência e de
muito valor agregado. Neste sentido, apresentamos abaixo as condições básicas para
a prestação dos nossos serviços.
Objeto da Proposta
O objeto desta proposta é a prestação, pela SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS ao
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ para serviços de coleta, transporte,
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos perigosos serão gerados nas
unidades de atendimento do Município. Os resíduos serão coletados por veículos
devidamente licenciados para a atividade.
Os resíduos coletados serão tratados por meio do processo de oxidação térmica, de
forma controlada, a altas temperaturas em equipamento lotado em UTR devidamente
licenciado para atividade.
As cinzas resultantes do processo da destruição térmica serão destinadas para um
aterro devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente.

SP Soluções Ambientais Ltda.
Setor Vicinal do Cunha, Sitio Boa Esperança, CEP: 44.572-00, Santo Antônio de Jesus - Bahia Brasil
vsww.SDSolucoesambientais.com.br / iaamara@SDSolucoesambientais.com.br. Telefax: (75) 9 9229-8840/ 9 8133-8504

SP SOLUÇÕES AM8IENTAÍS

Valor dos Serviços

ITEM

DESCRIÇÃO
COLETA, ACONDICIONAMENTO,
TRANSPORTE, TRATAMENTO,
DESCARACTERIZAÇÃO E DESTINAÇÃO
1
FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE
SAÚDE SOLIDOS DOS GRUPOS: A, B e E.
VALOR TOTAL

UND
Bombona
200L
capacidade
para até
25 kg

Qtd

VL. UNIT

VL. TOTAL

12

R$ 3.900,00

R$ 46.800,00

R$ 46.800,00

ESPECIFICAÇÕES :

u

A) REALIZAR COLETA NO LOCAL DE GERAÇÃO DOS RESÍDUOS, ONDE SERÃO DISPONIBILIZADOS EM
COMODATO RECIPIENTES ESPECÍFICOS PARA ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS DENOMINADOS DE
BOMBONAS COM CAPACIDADE DE ATÉ 25 KG;
B) CERTIFICADO DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS.
c) TODOS OS COLABORADORES DA EQUIPE ESTARÃO DEVIDAMENTE TREINADOS, FARDADOS E MUNIDOS
DE EPI, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, CONAMA E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES
Proposta válida por 30 dias.

I .....

..

^2.351.650/0001 -60
^ SOlUÇÕes AMB)ENrA|S in)A.E(1(,
Atenciosamente,

lara Rios
:am« comercial
SPSoloções AmWentais

ín,a

SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A

Ü

SP Soluções Ambientais Ltda,
Setor Vicinal do Cunha, Sitio Boa Esperança. CEP: 44.572-00, Santo Antônio de Jesus - Bahia Brasil
www.spsolucoesambientais.com.br / iaamara@SDSolucoesambientais.com.br, Telefax: (75) 9 9229-8840/ 9 8133-8504

v**

i

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Gentro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Santaluz- BA, 21 de março de 2022.

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado (a) Senhor (a) fornecedor,

/

;

w.

Pelo presente, solicitamos cotação de preços se possível no prazo de 03
(três) dias, a contar do recebimento deste, para possibilidade dê futura
contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de coleta,
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde.

A escolha desta empresa se deu em razão da mesma ser uma tradicional
prestadora de serviços no ramo de contratação pretendida.

Certos de contarmos com a colaboração de Vossas Senhorias,
agradecemos.

U
Atenciosamente,

(0 C^)ü mm
Maicon da Silva Nascimento
Departamento de Compras

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

05.358.959/0001-17
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

16/10/2002

NOME EMPRESARIAL

SANAR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

SANAR AMBIENTAL

EPP

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS

38.11- 4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
81.29-0-00 - Atividades de iimpeza não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUMERO

R JOSE GOMES DOS SANTOS

18

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

44.740-000

CARDOSO

SAUDE

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

SANAR@ATENDIMENTOSANAR.COM

(74) 3633-2402

COMPLEMENTO
********

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1,863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 04/02/2022 às 09:03:58 (data e hora de Brasília)

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

SANAR’

SOLUÇÕES AMBIENTAIS

- Capacitação regular em todo o processo de acondicionamento, coleta, transporte,
tratamento e destino final.
- Promoção de cursos e palestras.
> CONFIRA NOSSO PREÇO ABAIXO:
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:

SANAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

CNPJ: 05:358.959/0001-17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 059.347.697 ME

ENDEREÇO: RUA JOSE GOMES DOS SANTOS
k|s 18, CARDOSO. SAÚDE/BA

/

/

WlEFONE: 74 3633-2402
BANCO (NOME/N6) BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA N9; 4572-1

CONTA

CORRENTE: 9854-X
PRAZO DE EXECUÇÃO: IMEDIATO

VALIDADE DA PROPOSTA DE
PREÇOS: 60 DIAS

ITEM

UNIDADES DE SAÚDE

CAPACIDADE DAS
BOMBONAS/OUANTIDADE

VALOR UNITARIO

VALOR ESTIMADO
MENSAL

VALOR TOTAL 12
(DOZE) MESES

01

PSF(s) e HOS

200 LT (ACONDICIONANDO 25KG) / 30
BOMBONAS

R$ 120,00

R$ 3.600,00

R$43.200,00

Validade de proposta de 30 dias.

U
Saúde/Ba, 22 de março de 2022.

SANÂir^LUÇÕES AMBIENTAIS 05.358.959/0001-17
CNPJ 05.358.959/0001 -17
SANAR SOIÜÇOES AMBIENTAIS LIDA
NELSON SANTANA NLTO
CRA ba 19.926

sandramsiental.com.Qr

Qome$dojSonfos, 18-CordoSO
ç|p. 44740.OOO - Soudc - BA

(74)9 9802-8293 Çi (74) 3633-2402 ^ sanargestaoambiental

IQ5 .Rua José Gomes dos Santos, 18 - Bairro Cardoso - Saúde-BA, 44740-000 10 CNPJ: 05.358,959/0001-17

SANAR

SQLUÇOCS AMBIENTÃIS

PROPOSTA COMERCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E
DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDERSS

"Preservação ambiental e responsabi!idade social''

sanaramblental.com.br

(74) 9 9802-8293 ^^(74)3633-2402

Rua Jcsé Gomes dos Santos, 18 - Bairro Cardoso - Saúde-BA, 44740-000

sanargestaoambiental
CNPJ: 05.358.959./0001-Í7

SANAR

SOLUÇÕES AMBIENTAIS

1 - INTRODUÇÃO:
Desde as antigas civilizações os homens se preocupavam em afastar das
proximidades de suas habitações tudo o que sobrava de suas atividades diárias, não se
importando com a maneira que esse lixo era destinado. Nessa época a prática do
descarte dos resíduos sólidos ao ar livre ou em cursos de água já existia. Hábitos que
permanecem até hoje em muitos paises, principalmente os subdesenvolvidos
{Confortin, 2001).
Com o crescimento populacional, os avanços científicos, tecnológicos e
desenvolvimento industrial, o descarte de resíduos tomou-se um problema ainda
maior. Os riscos ambientais, causados por um manejo inadequado dos resíduos,
podem ir muito além dos limites dos estabelecimentos de saúde, podendo gerar
doenças e afetar a qualidade de vida da população que, direta ou indiretamente, pode
entrar em contado com o material descartado (Almeida, 2003).
Temos como exemplo o caso da catadora de lixo que encontrou um pedaço de
carne no lixão e comeu junto com seu filho. Esse pedaço de carne tratava-se de luna
mama amputada, e foi descartado como lixo comum. Esse caso aconteceu em Olinda
(PE), no ano de 1994.
A destinação inadequada de resíduos de serviços de saúde tem causado
problemas ambientais, sociais e sanitários. Somente com o adequado gerenciamento
dos resíduos de serviços de saúde poderá ser minimizado os impactos negativos.

2 - A SANAR:
Transportadora de Resíduos de Serviço de Saúde, especializada em gerenciar,
coletar e transportar os resíduos de acordo com a resolução vigente CONAMA
(resolução 358/05), ANVISA (Resolução 306/04).
Nossa missão é atender aos geradores de resíduos, sempre com qualidade,
confiança e respeito ao Meio Ambiente.
Nosso diferencial está na customização, onde o cliente é a razão da existência da
nossa empresa, o que vai de encontro com a nossa filosofia de trabalho e atendimento
feitos com seriedade e profissionalismo.

2 - OBJETIVO:
Coletar, transportar e dar destino final aos resíduos dos gmpos A, B e E, gerados
pelas Unidade de Saúde do Município de Santa Luz.

4 - QUADRO TÉCNICO:
- Engcnhciro(a) ambiental, devidamente cadastrado no CREA/BA;
sanaramoient3l.com.or

(74) 9 9802-8293

(74) 3633-2402

Rua José Gomes dos Santos, 18 - Bairro Cardoso - Sajde-BA, 44740-000

sanargestaoambiental
CNPJ: 05.358.959/0001-17

\

•vAí^Ai’

SOLUÇÒESAMBIENTAIS

- Administrador, registrado no GRA/BA;
■- Colaboradores devidamente treinados e munidos de EPI (equipamento de proteção
individual) de acordo com as Normas Técnicas da ABNT, COMANA e demais
legislações vigentes.
5 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL:
5.1 COLETA

sj

- Os resíduos serão acondicionados em bombona(s) plásticas de polipropileno,
homologadas, de 200 (duzentos) litros, com capacidade máxima de 25kg (vinte e cinco
quilogramas) fornecido pela SANAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS em regime de
comodato.

■

- Realizada por colaboradores treinados.
- Portando manifesto de transporte e ficha emergencial.
5.2 TRANSPORTE:
- Realizado em caminhão tipo Baú, devidamente inspecionado pelo INMETRO com o
CIPP (Certificado de Inspeção de Produtos Perigosos) e CIV (Certificado de Inspeção
Veicular).
- Seguro Ambiental.
- LAC (Licença Ambiental por Adesão e Compromisso) INEMA.
- Motorista devidamente habilitado, treinado e portador do curso MOPP (Movimento e
Operação de Produtos Perigosos).
5.3 - TRATAMENTO:
- Realizado pelo sistema de autoclavagem, para os resíduos dos grupos A e E.
- Encapsulamento Industrial, para os resíduos do grupo B.
- Emissão de certificado de tratamento devidamente assinado por Responsável Técnico.
5.4 - DESTINO FINAL:
- Aterro sanitário devidamente licenciado pelos órgãos e licenças ambientais.
5.5 ASSISTÊNCIA:
- Elaboração dc PGRSS (Plano dc Gerenciamento de Resíduos dc Serviços dc Saúde),
PCMSO (Programa dc Controle Medico de Saúde Ocupacional) e PPRA (Programa de
Prevenção dos Riscos Ambientais).
sanaramblental.com.br

e

(74)9 9302-8293

e

(74) 3633-2402

Rua José Gomes dos Santos, 18 - Bairro Cardoso - Saude-BA, 44740-000

sanargestaoambíental
CNPJ: Q5.3S8.S59/C001-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativó Çep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone; 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Santaluz - BA, 21 de março de 2022.

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezado (a) Senhor (a) fornecedor,

u

Pelo presente/ solicitamos cotação de preços se possível no prazo de 03
(três) dias, a contar do recebimento deste, para possibilidade de futura
contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de coleta,
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde.

A escolha desta empresa se deu em razão da mesma ser uma tradicional
prestadora de serviços no ramo de contratação pretendida;

Certos de contarmos com a colaboração de Vossas Senhorias,
agradecemos.

Atenciosamente,

Maicon da Silva Nascimento
Departamento de Compras

Salvador,22 DE MARÇO DE 2022.
Para: PREFEITURA MUNICIPM. DE SANTA LUZ
Att: TULIO

Prezados Senhores,
É com grande satisfação que encaminhamos a V.Sa. PROPOSTA TÉCNICO-COMERGIAL de acordo com
os termos a seguir.

;
1. ÍNTftOD;|JÇAO. .::v::
Considerando a crescente preocupação da sociedade com relação às questões ambientais e ao
desenvolvimento sustentável, instituições como CONAMA (resolução 358/ 05), ANVISA (Resolução 222/18),
Ministério do Meio Ambiente, INEMA e empresas especializadas credenciadas, dentre outras, tem envidado
esforços no sentido de normatizar, certificar, operacionalizar e acompanhar as questões no que se refere à
geração de resíduos sólidos em geral, em especial os gerados pelas unidades de saúde, objetivando
minimizar os riscos ao meio ambiente e à sociedade.

2. ESCOPO/ NECESSIDADES
Coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização e destinação final de resíduos de
serviços de saúde sólidos ou químicos, dos grupos A, B e E.

3. EQUIPE TÉCNICA
A Retec disponibilizará sua equipe técnica composta por:
•
•
•
•
•
•

Responsável técnico ambiental perante o CREA;
Engenheiro de segurança;
Gerente Operacional (logística e operação);
Equipe de vendas (consultor técnico-comercial);
Demais membros do staff administrativo e industrial;
Todos os colaboradores da equipe estarão devidamente treinados, fardados e munidos de EPI,
de acordo com as Normas técnicas da ABNT, CONAMA e demais legislações vigentes.

4. METODOLOGIA COLETA
4.1 COLETA
• Será realizada por equipe devidamente treinada com capacitação da NORMA ABNT 12809;
• Com coletores disponibilizados em comodato ao cliente, e ferramentas e equipamentos
especializados.

A\k Tancredo Ueves. 2227 } Ed. Salvador Prima, SL707 | Salvador-BA || CEP 41820-21

RETEC
Tecnologia em reiuduos

Acesso I, 413 - CIA Sul 1 Simões Filho - BA | CEP 43700-1100
Rod. Sr 242, Km 171 ■" Zona Roral | Barreiras

BA | CEP 47S00-ST0

Fone:: (71) 3341-1341 / 3594-7201 - wwvy.retecrosidiios.com.br

4.2 TRANSPORTE
• Será realizado em caminhão certificado pela LIMPURB, tipo baú.sendo higienizado a cada
transporte:
• Devidamente Inspecionado pelo INMETRO, com o CIPP - Certificado de Inspeção de Produtos
Perigosos;
• Motorista devidamente habilitado com curdo de MOPP - Movimentação e Operação de
Produtos Perigosos:
• Plano de Atendimento a Emergência.
4.3 TRATAMENTO
• Pelo sistema de autoclavagem e posterior DESCARACTERIZAÇÃO e redução do volume;
• Licença de Operação emitida pelo INEMA, para coleta, transporte, transbordo. Tratamento e
Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS, DO GRUPO A, GRUPO B e
GRUPO E;
• Sistema de controle de validação e eficiência do tratamento, através dos testes semanais de
bacilius stearothermophilus;
• Emissão de Certificado de Tratamento dos RSS, com volume, data e período de tratamento,
assinatura do Responsável Técnico.
4.4 DESTINAÇÃO FINAL
• Licença de transporte para o Aterro Sanitário Licenciado;
• Aterro devidamente licenciado pelos órgãos ambientais e sanitários;
• Certificado de disposição final dos resíduos de saúde já tratados.
4.5 ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO NA PARTE SANITÁRIA E AMBIENTAL
• Dúvidas técnicas sobre alvarás sanitários e licenças ambientais;
• Documentação para Vigilância Sanitária Elaboração do PGRSS , PCMSO e PPRA;
• Capacitação continuada das rotinas operacionais na segregação, coleta, transporte, tratamento
e destino final;
• Treinamento e Palestras:
• Legislação Ambiental:

w
5. RESULTADOS ESPERADOS: :
A contratação da RETEC possibilitará a esterilização, inertização e destinação final dos resíduos já citados,
de acordo com toda legislação ambiental vigente, garantindo total gestão e eficácia.

6. PREÇO
Para os serviços descritos no item 1., a contratante remunerará a RETEC através de um contrato anual, de
acordo com o volume gerado e medições mensais, (com vencimento dia 10 de cada mês) através dos
valores abaixo.
Obsl. Para o acondicionamento dos citados resíduos, será fornecido em regime de comodato, sem qualquer
ônus à CONTRATANTE bombonas, confeccionadas em polietileno de alta densidade, de acordo com as
normas em vigor.

Av. Tancredo Neves, 2227 j Ecl. Salvador Prime, SI.707 | Salvador-BA i| CEP 41820-21

RETEC
Tecnoiogia em resíduos

Acesso I, 413 - CIA Sul | Simões Filho - BA | CEP 43700-000
Rod. Br 242, Km 771 - Zona Rural I Barreiras - BA | CEP 47800-970
Fone; (71| 3.341-1341 / 3594-7201 - www.retecresiciuos.com.br

BUREAU VERITAS

Tabela de Preço
Item

Ac.oiidicionnmonto

Capacidade max.
da boi^ibona (Kiji

Valor
Unitário

Quantidade mínima
de bombona ao mês

Total

Bombona 200L
Tipo de Resíduo
Biológico/Perfuro-cortante

25 Kg

R$ 100,00

30

R$ 3,000,00
lotai

R$3.000,00

QUANTIDADE DE BOMBONAS PARA 12 (DOZE MESES) 360 ( TREZENTAS E SESCENTA BOMBONAS)
VALOR TOTAL PARA 12( DOZE MESES) $-36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)

7. VALIDADE
Esta Proposta é válida por 60 dias, a contar desta data.
Atenciosamente,

RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS
^ MARY ANDRADE OLIVEIRA
GERENTE DE CONTRATOS

Av. Tancredo Neves. 2227 j Ed. Salvador Prime, SI.707 | Salvador-BA || CEP 41820-21

RETEC
Tecnologia em resíduos

Acesso I, 413 - CIA Sul | Simões Filho - BA | CEP 43700-000
Rod. Br 242, Km 771 - Zonw Rural 1 Barreiras - BA | CEP 47800-870
Fone: {71} 3341-1341 i 35S4-7201 - www.retecresiduos.com.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

02.524.491/0001-03
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

08/05/1998

NOME EMPRESARIAL

RETEC-TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

RETEC

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12- 2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10- 2-02 - Aluguel de imóveis próprios
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.11- 0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios
96.03-3-02 - Serviços de cremação
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURlDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

R SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS

000111

EDIF LIZ CORPORATE SALA 1502

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

41.820-560

CAMINHO DAS ARVORES

SALVADOR

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

PROCESSO@TECNOCON-BA.COM

(71) 3497-7777/ (71) 9967-4331

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 02/02/2022 às 11:29:17 (data e hora de Brasília).
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c
ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

COLETA, ACONDICIONAMEMTO,
BOMBONA
TRANSPORTE, TRATAMENTO,
200 LITROS
DESCARACTERIZAÇÃO E OBSTINAÇÃO CAPACIDAD
FINAL DE resíduos DE SRVIÇOS DE
E PARA ATÉ
SAÚDE SOLIDOS DOS GRUPOS A, B E E.
25KG
Valor total

c
EMPRESA: SP SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA

EMPRESA: SANAR SOLUÇÕES
AMBIENTAIS

EMPRESA: RETEC TECNOLOGIA

CNPJ 12.351.650/0001-60

CNPJ: 05.358.859/0001-17

CNPJ: 02.524.491/0003-67

EM resíduos

QUANT.

12

V. Unit.

V. Total

V. Unit.

V. Total

V. Unit.

V. Total

R$ 3.900,00

R$ 46.800,00

R$ 3.600,00

R$ 43.200,00

R$ 3.000,00

R$ 36.000,00

R$ 46.800,00

SANTALUZ - BA, 28 DE MARÇO DE 2022.

Depto de compí
Maicon dedB&a Nascimentc
Gompras
J^ecMo 010/2021

R$ 43.200,00

R$ 36.000,00

lOa ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO SOCIAL DA
RETEC-TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI
CNPJ: 02.524.491/0001-03

GVC HOLDING LTDA, com sede na Avenida Tancredo Neves, n° 2227, sala 708,
Caminho das Arvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o n°
37.340.123/0001-81, constituída legalmente por contrato social devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o n° 29 2 0474030-9 de
05/06/2020, neste ato representada por seu sócio administrador Vitor Carvalho da
Silva, brasileiro, natural de Salvador/BA, nascido no dia 10/12/1985, casa sob o
regime parcial de bens, portador da cédula de identidade n° 937305863, expedida
pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 020.305.075-47, residente e domiciliado na
Rua Waldemar Falcão, n° 870, apto. 1201, torre B, Horto Florestal, Salvador/BA, CEP:
40.295-010, titular da RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI, com sede e
domicilio na Avenida Tancredo Neves, n° 2227, edif. Salvador Prime, sala 707,
Caminho das Arvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-021 devidamente registrada na
Junta Comercial do Estado da Bahia — JUCEB, sob o NIRE 29 6 0007576-6 de
08/05/1998, inscrita no CNPJ sob o n° 02.524.491/0001-03, resolve alterar e
consolidar seu Contrato Social de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

(

j

CLÁUSULA 1a. DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO
Alterar o endereço da sociedade para à Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, n°
111, Edifício Liz Corporate, sala 1502, Caminho das Arvores, Salvador/BA, CEP:
41.820-560.
CLÁUSULA 2a. DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da empresa é exercida pelo não sócio VITOR CARVALHO DA
SILVA, qualificado no preâmbulo deste Instrumento, podendo o mesmo praticar todos
os atos e operações necessárias e convenientes aos objetivos sociais, respondendo
para com terceiros pelos excessos cometidos ou pelos atos que vierem a ser
praticados com a violação de Lei ou do presente contrato.
CLÁUSULA 3a. DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo e a fé pública ou a propriedade.
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CLÁUSULA 4a. Resolve o sócio CONSOLIDAR o Contrato Social, face às alterações
promovidas, ficando o mesmo com o seguinte teor nos termos da Lei n° 10.406/2002,
mediante as condições e cláusulas seguintes:
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10a ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO SOCIAL DA
RETEC-TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI
CNPJ: 02.524.491/0001-03
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
“RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI”

w

GVC HOLDING LTDA, com sede na Avenida Tancredo Neves, n° 2227, sala 708,
Caminho das Arvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ sob o n°
37.340.123/0001-81, constituída legalmente por contrato social devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o n° 29 2 0474030-9 de
05/06/2020, neste ato representada por seu sócio administrador Vitor Carvalho da
Silva, brasileiro, natural de Salvador/BA, nascido no dia 10/12/1985, casa sob o
regime parcial de bens, portador da cédula de identidade n° 937305863, expedida
pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 020.305.075-47, residente e domiciliado na
Rua Waldemar Falcão, n° 870, apto. 1201, torre B, Horto Florestal, Salvador/BA, CEP:
40.295-010, titular da RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI, com sede e
domicilio na Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, n° 111, Edifício Liz Corporate,
sala 1502, Caminho das Arvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-560, devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB, sob o NIRE 29 6
0007576-6 de 08/05/1998, inscrita no CNPJ sob o n° 02.524.491/0001-03, resolve
consolidar seu Contrato Social de acordo com as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA Ia. - DA DONOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE
A empresa gira sob o nome empresarial de RETEC — TECNOLOGIA EM RESÍDUOS
EIRELI, com sede e domicilio na Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, n° 111,
Edifício Liz Corporate, sala 1502, Caminho das Arvores, Salvador/BA, CEP: 41.820560.
Parágrafo Único — Das Filiais: A empresa possui filiais situadas no Acesso 1, 413
CIA Sul, CEP: 43.700-000, no Município de Simões Filho/BA, com registro na JUCEB
sob o NIRE 29 9 0080285-0, inscrita no CNPJ sob o n° 02.524.491/0003-67, e outra
situada na Rodovia BR — 242/20, KM 771, a 20 km de Barreiras, sentido Salvador,
Zona Rural, no Município de Barreiras/BA, CEP: 47.800-970, registrada na JUCEB
sob o NIRE 29 9 0106743-6, inscrita no CNPJ sob o n° 02.524.491/0004-48.

O

CLÁUSULA 2a. DO OBJETO SOCIAL
A sociedade tem como objetivo social: As atividades de coleta, transporte, tratamento
e destinação final de resíduos perigosos e não perigosos: consultoria em gestão
empresarial,
exceto
consultoria
técnica;
operação
de
aterro
sanitário;
descontaminação e serviços de gestão de resíduos: limpeza urbana, roçagem,
varrição; projeto e consultoria em qualidade e meio ambiente: locação de automóveis
sem condutor e transporte rodoviário de produtos perigosos, compra, venda e locação
Req: 81100001188699
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lOã ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO SOCIAL DA
RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI
CNPJ: 02.524.491/0001-03

de imóveis próprios; gestão e manutenção de cemitérios; comércio varejista de
produtos saneantes domissanitários; serviços de cremação; treinamento em
desenvolvimento profissional e gerencial.
CLÁUSULA 3a. DO PRAZO DE DURAÇÃO
O seu prazo de duração será por tempo indeterminado, com início de suas atividades
em 08/05/1998.
CLÁUSULA 4a. DO CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 3.597.260,00 (três milhões, quinhentos e noventa e sete mil,
duzentos e sessenta reais) divididos em 3.597,260 (três milhões, quinhentos e
noventa e sete mil, duzentos e sessenta) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada, totalmente integralizada pelo titular.
Parágrafo Único — A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital social,
mas responde o mesmo pela sua integralização.

u

CLÁUSULA 5a. DA ADMINISTRAÇÃO:
A administração da empresa é exercida pelo administrador não sócio VITOR
CARVALHO DA SILVA, podendo o mesmo praticar todos os atos e operações
necessárias e convenientes aos objetivos sociais, respondendo para com terceiros
pelos excessos cometidos ou pelos atos que vierem a ser praticados com a violação
de Lei ou do presente contrato.
Parágrafo primeiro — O administrador fica dispensado de prestar caução.
Parágrafo segundo — O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de
pró-labore.
Parágrafo terceiro — São vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à
empresa os atos do administrador ou de qualquer procurador que a envolva em
negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como: fiança, avais,
endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.
Parágrafo quarto — A administração da empresa poderá ser exercida por terceiros
desde que assim seja nomeado pelo titular.

u

CLÁUSULA 6a. DO EXERCÍCIO SOCIAL
O ano terá início em 1° de Janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao
fim de cada exercício e a ele correspondente serão elaboradas com base na
escrituração mercantil o balanço e as demais demonstrações financeiras, que
deverão exprimir com clareza a situação patrimonial da empresa e as mutações
ocorridas no exercício.
Req: 81100001188699
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10- ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO SOCIAL DA
RETEC-TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI
CNPJ: 02.524.491/0001-03
Parágrafo primeiro — O lucro líquido anual apurado, deduzidas as provisões
permitidas pela legislação vigente, será pago ao titular ou contabilizado em reservas
livres, se assim o mesmo desejar. Por iguai os prejuízos verificados serão assumidos
pelo titular, ou se for o caso, mantidos em conta especifica para futura compensação
com lucros ou reservas na forma que preceitua a legislação de regência.
Parágrafo segundo - Para fins de apuração de lucros durante o exercício social,
deverá ser levantado balanço especial quer mensal, trimestral e ou semestral.
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CLÁUSULA 7a. DA LIQUIDAÇÃO OU DISSOLUÇÃO
A empresa entrará em liquidação ou dissolução por vontade da titular ou nos casos
previstos em Lei.
CLÁUSULA 8a. DO ARBITRAMENTO E FORO
Todas as questões que se suscitarem em decorrência da não observância da Lei ou
deste contrato serão decididas por arbitramento, conforme a lei especial que a regula,
no Foro da Comarca de Salvador, Capital do Estado da Bahia.
<3 H*
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CLÁUSULA 9a. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminai, ou
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime faiimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo e a fé pública ou a propriedade
CLÁUSULA 10a. DA DECLARAÇÃO DO TITULAR
O titular da EIRELI declara, sob as penas da Lei, que não possui, nem é titular, de
nenhuma outra empresa desta modalidade em qualquer parte do Território Nacional.
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Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade
com a intenção do sócio ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento
de Alteração da EIRELI, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores
legais a cumpri-lo em todos os seus termos.
n
n
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Salvador/BA, 25 de agosto de 2021.
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GVC HOLDING LTDA
P/ VITOR CARVALHO DA SILVA
Req: 81100001188699
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CNPJ 02.524.491/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98113259 DE 17/09/2021 DATA AUTENTJCKÇAp^ 17/09/2021

•" \ Uf// /
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98113259

RIÍPRESEN l A.VI i;S 31 I \SSIN MIAM DIG1 TAI.MICNTK
Cpf: 02030507547 - VITOR CARVALHO D \ Sll

- Assiniulo em 01'09-202 ' íis 13 14 25

►
GL«^-Q_ fH -

cS-e^

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

a

JUCêEB

17/09/2021

Certifico o Registro sob o n° 98113259 em 17/09/2021
Protocolo 218079028 de 15/09/2021
Nome da empresa RETEC-TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI NIRE 29600075766
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 34452190132127
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/09/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

pl TOR CARVJMJíO DA SILVA
•3 J3Mb3

. » ■■

^

B

C«&RAIJ>0 CARVALHO DA

silva

CAROLE CARVALHO DA
SILVA

■

■■' —- »J‘>iM

,

«-k

’ f. 21/íí4/2Dn4 J

« • ■ m«iau - - _ _^
B2«/ii/aflia
I

Prefeitura

28/03/2022 10:01

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS -CRF

Inscrição:
02.524.491/0001-03
Razão SocialiRETEC tecnologia em resíduos ltda
Endereço:
av tancredo neves 2227 salvad prime
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-020

sl707

/

caminho das

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que lhe confere 0 Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante 0
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:17/03/2022 a 15/04/2022
Certificação Número: 2022031701094536131230
Informação obtida em 28/03/2022 09:53:39
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: RETEC-TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI
CNPJ: 02.524.491/0001-03
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:25:46 do dia 19/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2022.
Código de controle da certidão: A4AD.FC11.3206.3378
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 22/03/2022 14:42

secretaria da fazenda

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20221391604
RAZÃO SOCIAL

RETEC-TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI
INSCRIÇÃO ESTADUAL

;U.:

CNPJ

077.090.498

02.524.491/0001-03

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabiiidade da pessoa fisica ou jurídica acima
identificada, reiativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engioba todos os seus estabeiecimentos quanto à inexistência de débitos, inciusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Gerai do Estado, ressaivado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

W:

Emitida em 22/03/2022, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1

RelCertidaoNegativa.rpt

Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: RETEC-TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.524.491/0001-03
Certidão nS; 45023841/2021
Expedição: 29/10/2021, às 16:21:57
Validade: 26/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que retec-tecnologia em resíduos eireli (matriz e filiais)
, inscrito(a) no CNPJ sob o ns 02.524.491/0001-03, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei ne 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nS 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
O

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa
Inscrição Municipal: 148787/001-46
CNPJ: 02524491/0001-03
Contribuinte: RETEC-TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI
Endereço’

^ua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, N° 00011, CAMINHO DAS ÁRVORES

Número da Certidão: 9.273.754
Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, resalvando o direito da
Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3o, da Lei 7.186/06.

Exercício Localização Tributo Tipo dc Documento

Documento Situação

Total Total Total Total
Cotas Cotas Cotas Cotas
a Vencer Atraso Residuo

Situação de Autos e Notificações
Tipo
Numero do DOC Programação Situação
Notificação Fiscal de Lançanienlo 724 2017
78143
IMPUGN.A.ÇÃO APRLSENTAD.A.
Notificação Fiscal de Lançanicnto 725 2017
78143
IMPUt.iN.ACAO APRESEN TADA

Emissão autorizada à: 08:57:00 horas do dia 05/11/2021
Válida até dia 04/05/2022
Código de controle da certidão: FA6045A3C8BC9A8154C783810581E6C0
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br),
através do código de controle da certidão acima

14/03/2022

005550898

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1o GRAlJ

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO N°: 005550898
A autenticidade desta certidão poderá ser
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

confirmada

pela

internet

no

site

do Tribunal

de Justiça

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 14/03/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI, portador do CNPJ: 02.524.491/0001-03, estabelecida na RUA
SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 111, EDIF. LIZ CORPORATE, SL 1502, CAMINHO DAS
ARVORES, CEP: 41820-560, Salvador -BA.'
Os dados informados são de responsabiiidade do solicitante, devendo a tituiaridade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados peio período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.
Salvador, segunda-feira, 14 de março de 2022.

005550898
PEDIDO Nc

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA
Validade deste Alvará: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL:

RETEC-TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELl

NOME FANTASIA:

RETEC

CGA: 148.787/001-46
CNPJ: 02.524.491/0001-03
ENDEREÇO: Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 000111, EDIF:LIZ CORPORATE;SALA:1502 CAMINHO DAS ÁRVORES
NATUREZA JURlDICA:
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat.Empresária)
CONSTITUIÇÃO EMPRESA:
Matriz

w

U

ATIVIDADE(S)

CNAE

DATA INÍCIO

Tratamento e disposição de resíduos perigosos

3822-0/00

15/07/2015

Coleta de resíduos não-perigosos

3811-4/00

14/10/2011

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não
especificadas anteriormente
Coleta de resíduos perigosos

7490-1/99

30/05/2008

3812-2/00

30/05/2008

Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

3821-1/00

14/10/2011

Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

3900-5/00

14/10/2011

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
técnica específica
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

7020-4/00

14/10/2011

8129-0/00

19/12/2014

Locação de automóveis sem condutor

7711-0/00

20/04/2016

Transporte rodoviário de produtos perigosos

4930-2/03

20/07/2017

Compra e venda de imóveis próprios

6810-2/01

28/06/2019

Aluguel de imóveis próprios

6810-2/02

28/06/2019

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/05

14/09/2020

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

8599-6/04

14/09/2020

Gestão e manutenção de cemitérios

9603-3/01

14/09/2020

Serviços de cremação

9603-3/02

14/09/2020

TIPO DE UNIDADE:

Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO:

Em Local Fixo Fora de Loja

SITUAÇÃO CADASTRAL:
DATA DA INSCRIÇÃO:

Ativa Regular
26/10/1998

Definitivo
N° TVL: 2026944 VALIDADE:
DATA DE IMPRESSÃO:
04/01/2022

Para o exercido da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:

CÓDIGO DE CONTROLE :

B17515CF80FCF239C89AC8C5C431AD1E

A
autenticidade
deste
Alvará
poderá
ser
confirmada
na
(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

pagina

da

Secretaria

Municipal

da

Fazenda
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos para os devidos fins, que a empresa RETEC TECNOLOGIA EM
RESÍDUOS EIRELI, CNPJ n° 02.524.491/0003-67, situado na Via Ipitanga, S/N, Cia
Sul, Simões Filho/BA, CEP 43.700-000, registrada no CREA sob o n° 16893, vem
executando os serviços, conforme contrato n° 154/2014 e aditivo(s), com vigência de
16/06/2014 â 16/06/2018, celebrado com CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMPLEXO
ODONTO-MÉDICO ITAIGARA, sito na Av. Antônio Carlos Magalhães, n° 585, Edif.
Pierr© Faulchard, Sala 908 e Edif. Louis Pasteur 204, Itaigara, CEP 41.826-000,

Ü

Salvador/BA, inscrito no ÇNPJ sob o n° 03.714.472/0001-02 neste ato Representado
pelo representante legal a Sr* Eunice Chaves Ribeiro, portadora do RG n°
04.417.320-20 SSP/8A e CPF n° 309.815.226-72.
Objeto do Contrato: Serviço de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento,
descaracterizaçâo e destínaçâo final de resíduos de serviço de saúde dos grupos A, B
e E, no mesmo endereço da contratante.
Responsável Técnico: Luiz Felipe Tavares de Santana, Engenheiro Sanitarista e
Ambiental, portador do RG 0874267650 SSP/BA. inscrito no CPF sob o n°
014.036.835-30, RNP n° 050951001-9, com registro no CREA/BA sob n° 70094 e pelo
seu Administrador Vítor Carvalho da Silva com registro no CRA/BA sob o n° 24630.
Quantitativo dos Serviços: 308.600 litros.
Valor Global dos Serviços Prestados: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

Salvador, 25 de setembro de 2017,

eptíMa Qlmm

... -------

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMPLEXO ODONTO-MÉDICO ITAIGARA
EUNICE CHAVES RIBEIRO
RESPONSÁVEL LEGAL
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^03714472/0001-02

CONDOMÍNIO DO ECHFÍCIO
í. R.Bi.ire «COMPLEXO OOONTO-MÉD!CO trAlÇA»

ie»B/AKS««o3o.» U m. Amorno carios
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WtíiA-S®». 41.K&4Í»
SALVADOR - nA

Av. Antônio Carlos Magalhaes, 585 - Itaigara - Cep.: 41.825-907 - Salvado* - Ba.
CNPJ 03.714.472/0001-02 TdL: .3354-3980 E-mafl: complcxoodontomedaco@gmaiLcoin.br

Página 112

*
Csrtídio de Acervo Técnico - CAT
Resotufdd 114° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

72722/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em eumpriménto ao disposto na Resolução n0 1.02S, de 30 de outubro de 2009, do Gonfea. pue
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional LUIZ FELIPE TAVARES DE SANTANA referente â(s) Anotaçâa{5es) de Responsabilidade
Técnica-ART abaixo descriminada(s);
nmOMtonai: LUIZ FELIPE TAVARES DE SANTANA
Reglistroí 70094/D
RNP: 0509510019
Tííulo profissional: EngaphaiíO Saniterista e Amblenwf, MESTRADO EM MEIO AMBIENTE, ÁGUAS £ SÁNEAMENTO

Número da ART; BA201701408T2

Tipo de ART: OBRA I SERVIÇO

Reaistrada am; 27/09r2C117

Forma d® faglsiro; INICIAL
PartteipaçSo técnica. INDIVICUAL
Emprese contratada; RETEC - TECNOLOGIA EM RESfpUOS LTDA
Consratantéi CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMPLEXO OOONTO-MÉDICO ITAHtARA

Ü

Enasreço do contralapte: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
Complemento: Ed. Ptorrs Fouichard e Ed. Locris Pasier
Cidade- SALVADOR
Contrato, 164/2014

CPF/CNPJ: 03.714.472/0001-02
N8: S8S
Bairro: ITAIGARA
UF: BA
ÇEP: 41825000

Galebrado sm: 16/06/a}14

Valor do contrato: RJ 180,000,00
Ação Insiituoional; NENHUMA - NAO OPTANTE

Tipo de cootratant»; PESSOA JURÍDICA OE DIREITO PRIVADO

Endereço da oíwa/serv(ço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHAES
Complemonio- Ed. Pterre Foplcnard « Ed. Lou« Pasier
Cidade; SALVADOR
Data fie melo: 18/06/2014
Sílaaçâo: atividade em andamento
Finalidade: Ambientai

N'; S85
Bsíto; ITAIGARA
UF; BA
CEP: 41825000

Proprtelarfe. CONDOMlMO DO ÉDIFIGIO COMPLEXO ODONTO-MÉDICO ITAIGARA

ePF/GNPJ: 03.714.47»0001-02

Atividade Téontea: 12 - Execução CREA-BA-1028 -» CONSTRUÇAO CIVIL - AGÜA. ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DÈ RESiDUOS E
DESCONTAMINAÇÃO -=* SANEAMENTO -> #169 - SERVIÇOS AFINS E COR RE LATOS EM SANEAMENTO 112 - Exeoiçáo de Serviço Tèonfco
308600,00 LITROS; 12 ■ Exscuçío CREA/SA-1026 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E
DESCONTAMINAÇÃO -7 SANEAMENTO -» #81 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS 112 - Execução de: Serviço Técnico 308600.00 LITROS;
____ ObMrvaçSs» __________ ^.............. ........
Serviço de coleta, acdftdfcbnaroerito, transporte tratamento, flescarsetorEaçao: 8 desttoação final de resíduos de serviço de saúde dos grupos A, 8 a
£

, tntormaçéa» Comptamantares

o

. ESTA CERTIDÃO 6 PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO As ORIGINÁRIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CHEA, SENDO VEDADA CfUALQuER EXTRAPOLAÇÃO. NOS tERMOS DA AÜNEA
b' DO ARTIGO 6* DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1S96.
. Q PRAZO DE EXECUÇÃO DA O0RA/SERVIÇO Ê DE 1&08SB14; A 18108/2018, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 25/08/2017,
CONFORME O ATESTADO ANEXO.
CERTIFICAMOS, finaimédfe. que ise sneontra vinculado â prasent® Cartidâo d@ Aòatvo Tècnto - CAT, o atestado eomendo 1 fdlhafs), BXpedido
peto contratante da obrtfsarviço, a quem oat» a responsabilidade pela veracidade e exstisMo das Informações nele eonstantas.
Cerüdâo de Acervo Técnico n» 72722/2617
01/110017,11;*4
xBw9A
Dartifteamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado
apresentado.am oumprimen» ã Lei n» 8,686/93, expedido pela pessoa
íurWtea contratante, 8 quem caba a respciiiBabilldad» pala varaoldada
e eiíaíidáo das informações nele eonslantes. :6 da responsafellldade
depie Copsalho « yarifíçação tia atividade prcfisstonal em
eonformldsde asm a Lei n° S. 194/66 s ResoluçâM do Conselho
Federai ds Engenharia ® Agronomia - CONFEA

A autentiddade desta CértklSo ptxlé ser verificada em; htip://creaba.sltae.atm.6r/pufeilOT/, com a chave; xBvv9A

Esta certidão perderá a validada, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais peto contidos,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOiStO OE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO OE BROTAS - SALVADOÁ48A.
T«l: • SS (71) 34S3-8880 Fgx: r SS (71; 3453-W89 E.mail B9alJ»®cre8ta ors.SI

I CREA-BA
impre«»ó«'n QiVl1/2Q1 ?, ás I2 44

Pàgtna 2/2

ODi.mro MííiMco
ATESTADO DK ( APAl IDADE TÉ€ NK A

li
Atestamos para os devidos fins. que a empresa RETEC TECNOLOGIA EM
RESÍDUOS EIRELI, CNPJ n« 02 524 491/0003-67, ârtuado oa Via Ipitanga, S/N, Cia
Siil, Simões Filho/BA. CEP 43 700-000, registrada no CREA sob o n® 16693, vem
executando os serviços, conforme contrato n° 154/2014 e aditlvo(s|. com vigência de
16/06/2014 8 16/06/2018. celebrado com C «MK>mIMO IK) EDIFÍCIO f OMPEKXC»
<*DON ro-\lí:i)im IT aioaRa. sito na Av. Antônio Carlos Magalhães, n” 565, Edtf
Pieire Fauichard. Sala 908 e Edif Louis Pasteur 204, ttaisara, CEP 41,825-000,
Saivador/BA. inscrito no CNPJ sob o n” 03 714 472/0001-02 nesle ato Representado

u

pele representam© legal a Sr* Eunice Chaves Ribeiro, portadora do RG na
04 417 320-20 SSP/SA e CPF n® 309 615 225-72,
Objeto do Contrato*. Serviço da coleta, acondicionemento, transporte, tratamento
dpscaracteiizaçái) e destiniçâo final de resíduos de serviço de saúda do» grupe» A. B

iii ar *5 o

ô E, no mesmo endereço ds contratante.
Responsável Técnico: Luiz Folipe Tavares de Santana. Engenheiro Sanitansta e
Ambiental, portador do RG 0874267660 SSP/BA, insento no CPF sob o n0
014 036 835-30, RNP n° 0509S1001-9, com registro no GREA/BA sob n® 70094 e pela
seu Administrador Vitor Carvalho da Silva com registro no CRA/BA sob o n® 24630.
Quantitativo dos Serviços; 308 800 litros
Valor Global do» Serviços Prestados: R$ 180 000,00 (cento a oitenta mil rea»)

S#l% adw 71. de setewtlra de 2017.
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Conselho Regional ds Engenharia e Agronomia da Bahia
RUÁ PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO 06 BROTAS - SALVAOÕR-BA.
T«i; ♦ 5S (71) S453HS990 Fax • SS (71) 34SM9» B-fnaii; cmal>a®t»a63.«s,br
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Estado da Bahia

LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO - LAC
Transportadora de Resíduos e/ou Produtos
Perigosos e de Serviços de Saúde

inema

insmmo 00 mbo ambiente e recursos hIddicos

Certificado n° 2020.001.001067/LAC
O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- INEMA, com fulcro nas atribuições e
competências que lhe foram delegadas pela Lei Estadual n° 12.121/11 e Lei Estadual n° 10.431/06, alterada
pela Lei Estadual n° 12.377/11, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas devidas
atuaiizações, e tendo em vista o que consta do processo n° 2020.001.001919/iNEMA/LIC-OI 919, RESOLVE:

O

u

Art. 1° Certificar à RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI, inscrito no CNPJ 02.524.491/0001-03, no
endereço Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, N° 111, Caminho das Árvores, CEP 41820-560, Salvador/Bahia,
que encontra-se regular perante o licenciamento ambiental pelo prazo de três anos contados a partir da data
de emissão deste documento, mediante Licença por Adesão e Compromisso para realização da atividade de
Transporte de Produtos Classe e/ou Resíduos Perigosos e de Serviços de Saúde no Estado da Bahia, com
capacidade de carga de 300,00 t/mês, mediante cumprimento da legislação vigente e dos seguintes
condicionantes:
1. Acondicionar adequadamente os resíduos perigosos gerados em consequência de acidentes envolvendo os
produtos movimentados, e encaminhá-los para destinação final, em instalações adequadas;
2. Realizar a limpeza, lavagem e vaporização dos veículos, além de outros serviços que venham ocasionar
derrame de óleo, produtos, resíduos ou emissão de gases para a atmosfera, em instalações com Licença
Ambiental, devendo ser mantidos comprovantes contemplando datas e locais das lavagens, para fins de
fiscalização;
3. Sanar, de imediato, os danos à saúde humana e ao meio ambiente causados por acidentes durante a
movimentação dos produtos perigosos;
4. Realizar o transporte dos produtos perigosos apenas com motoristas devidamente qualificados e treinados
para esse fim;
5. Atender a Resolução n° 5.947/2021 da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e suas
alterações, no tocante às Prescrições Gerais para o Transporte de Produtos Perigosos, bem como as
Prescrições Particulares para cada classe de Produtos Perigosos;
6. Comunicar imediatamente ao INEMA sobre qualquer acidente no transporte de substâncias perigosas,
conforme estabelecido no Art. 37 do Regulamento da Lei Estadual n° 10.431 de 20/12/2006, aprovado pelo
Decreto Estadual n° 14.024 de 06/06/2012 e Lei n° 12.212 de 04/05/2011;
7. Manter em seus arquivos documentação comprobatória dos produtos movimentados, contemplando
relação, quantidade, origem e destino, para fins de fiscalização;

8. Dispor de cópia da respectiva Declaração de Transporte de Resíduos Perigosos (DTRP), declarada pela
fonte geradora de resíduos perigosos, durante o transporte dos mesmos.
Art. 2.° Este Certificado refere-se exclusivamente à situação da regulação ambiental no âmbito da atividade
descrita, não abrangendo outros empreendimentos ou atividades do mesmo requerente, cabendo a
transportadora obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou
Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.
Art. 3.° Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização do INEMA e aos demais órgãos do
Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA.
A autenticidade deste certificado pode ser atestada na internet, no endereço: http://www.seia.ba.gov.br em
Serviços On-line/Atestar Certificado, utilizando a chave de segurança deste certificado.
500A0E46-13E57849-873D5E39-8ECA29A7
Certificado emitido às 09:04:35 do dia 27/03/2020 <hora e data de Brasília>, válido por três anos contados da
data da emissão.

Impresso em; 02/02/2022

INEMA/CAB: Avenida Luís Viana Filho, 6* Avenida, n° 600 - CAB ■ CEP 41.745-900 - Salvador - Bahia - Brasil.

Chave de Segurança: 500A0E46-13E57849-873D5E39-8ECA29A7
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
CR emitido em:
CR válido até:
Data da consulta:
25/04/2022
25/01/2022
15/02/2022

Registro n.°
4315456
Dados básicos:
CNPJ:
02.524.491/0001-03
Razão Social:
RETEC-TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EERELI
Nome fantasia:
RETEC
Data de abertura : 08/05/1998
Endereço:
logradouro: RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS
Complemento:
111
N.°:
Município:
Bairro:
CAMINHO DAS ÁRVORES
UF:
CEP:
41820-560

SALA 1502
SALVADOR
BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP
Descrição
Código
W17-64
Disposição de resíduos especiais - Lei n° 12.305/2010: art. 13,1, g
18-74
Transporte de cargas perigosas - Lei n° 12.305/2010
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFlCA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações
cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por
meio do CTF/APP.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.
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Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA
Código
Atividade
Gerenciamento de resíduos sólidos não perigosos - Lei n° 12.305/2010
0004-00
Gerenciamento de resíduos perigosos - geração de resíduos perigosos - Lei n° 12.305/2010
0005-10
Gerenciamento de resíduos perigosos - transporte de resíduos perigosos - Lei n° 12.305/2010
0005-30
Gerenciamento de resíduos perigosos - armazenamento de resíduos perigosos - Lei n° 12.305/2010
0005-40
Gerenciamento de resíduos perigosos - destinação de resíduos perigosos - Lei n° 12.305/2010
0005-50
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
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Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
jurídica inscrita.
Chave de autenticação

HDS984MZTP721D6M
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Teiefone: 75 3265-2843 www.santaiuz.ba.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA
órgão responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1.OBJETO:
1. Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte
tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde.
2 - JUSTIFICATIVA:

u

2.1. Tendo em vista as normatizações, a quantidade de resíduos gerados e os cuidados
exigidos na coleta, transporte e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, a
contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte e
destinação final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos “A”, “B” e “E” gerados no
Município de Santaluz-BA, em conformidade com a Resolução CONAMA N°. 358/2005,
Resolução RDC ANVISA N°. 306/2004, Resolução N°. 33/2006, PORTARIA CVS n° 21,
DE 10/09/2008 e Lei Paulista N°. 15.413/14, se faz imprescindível por tratar-se de serviço
público contínuo e indispensável, sendo necessária a contratação de empresa para a
realização do serviço devido ao fato deste município não possuir os equipamentos e os
funcionários necessários e imprescindíveis para a sua realização, bem como não ter área
disponível e autorizada para a destinação final dos resíduos. Segue os tipos de resíduos:
GRUPO A: Resíduos Infectantes
Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à
presença de agentes biológicos. Classificados em:
GRUPO Al
Culturas e estoques de microrganismos resíduos de fabricação de produtos biológicos
exceto os hemoderivados; (estes resíduos não podem deixar a unidade geradora sem
tratamento prévio): meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência,
inoculação ou mistura de culturas; (estes resíduos não podem deixar a unidade geradora
sem tratamento prévio): resíduos de laboratórios de manipulação genética, (estes resíduos
não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio): resíduos resultantes de
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atividades de vacinação com microrganismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de
vacinas com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutiiizado, vazios ou com
restos do produto, aguihas e seringas, (devem ser submetidos a tratamento antes da
disposição final); resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com
suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes Classe de Risco 4 (Apêndice
II), microrganismos com relevância epidemioiógica e risco de disseminação ou causador
de doença emergente que se torne epidemioiogicamente importante ou cujo mecanismo
de transmissão seja desconhecido, (devem ser submetidos a tratamento antes da
disposição final); bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas

u

por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas
oriundas de coleta incompleta; (devem ser submetidos a tratamento antes da disposição
final); sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou iíquidos corpóreos,
recipientes e materiais resuitantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue
ou líquidos corpóreos na forma livre, (devem ser submetidos a tratamento antes da
disposição finai).
GRUPO A2
Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais
submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem
como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de
microrganismos de relevância epidemioiógica e com risco de disseminação, que foram
submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. (devem ser
submetidos a tratamento antes da disposição final).
GRUPO A3
Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais,
com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade
gestacionai menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha
havido requisição pelo paciente ou familiar.

GRUPO A4
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Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados: Filtros de ar e
gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médicohospitalar e de pesquisa, entre outros similares; Sobras de amostras de laboratório e seus
recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não
contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem
apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo
causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo
mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com
príons; Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro
procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; Recipientes e materiais
resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue ou líquidos
corpóreos na forma livre; Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos
provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de
confirmação diagnóstica; Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos
provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação
de microrganismos, bem como suas forrações; Bolsas transfusionais vazias ou com
volume residual pós-transfusão.
GRUPO A5
Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais
materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou
certeza de contaminação com príons.
GRUPO B: Resíduos Químicos
Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido às
suas características químicas.
Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; imunossupressores; digitálicos;
imunomoduladores; antirretrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias,
drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos
farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas
atualizações. Resíduos de saneantes, desinfetantes; resíduos contendo metais pesados;
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reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; Efluentes de
processadores de imagem (reveladores e fixadores): Efluentes dos equipamentos
automatizados utilizados em análises clínicas;
E demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da
ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).
GRUPO E: Resíduos Perfurantes ou escarificantes
Materiais perfurocortantes ou escarificantes, 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; espátulas; e todos os
utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas
de Petri) e outros similares.
2.2. A definição do quantitativo foi com parâmetro nos anos anteriores.
2.3. Diante das justificativas apresentadas faz-se necessário a contratação de empresa
por Dispensa de Licitação, nos termos exigidos no inciso II do art. 75, da Lei
14.133/2021.
3 - DO ENQUADRAMENTO LEGAL:

O

3.1. O presente termo de referência tem como base legal a Lei Federal 14.133/2021 (Nova
Lei de Licitações, especificadamente em seu artigo 75, inciso II).
3.2. O procedimento observado obedece ao disposto no artigo 72, incisos I a VIII, bem
como o Decreto Municipal N° 431/2021.
3.3. Nas palavras do ilustre professor Ronny Charles: “Quando a lei prevê hipóteses de
contratação direta (dispensa e inexigibilidade) é porque admite que nem sempre a
realização do certame levará à melhor forma de contratação pela Administração ou que,
pelo menos, a sujeição do negócio ao procedimento formal e burocrático previsto pelo
estatuto não serve eficaz ao atendimento do interesse público naquela hipótese
específica. ”
3.4. Nesse mesmo sentido, o nobre doutrinador Adilson Abreu Dallari destaca que: “Nem
sempre, é verdade, a licitação leva uma contratação mais vantajosa. Não pode ocorrer, em
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virtude da realização do procedimento licitatório, é o sacrifício de outros valores e
princípios consagrados pela ordem Jurídica, especialmente o princípio da eficiência. ”
3.5. No presente caso, a dispensa de licitação torna-se mais viável ao procedimento
licitatório, porém deve ser pormenorizada em um procedimento formal, não sendo
afastado nenhuma das premissas básicas de um procedimento licitatório, como a busca
pelo melhor atendimento á finalidade pública e respeito a princípios basilares como a
impessoalidade, moralidade, publicidade dentre outros;

u

3.6. A contratação, via dispensa de licitação, em razão do montante total e da
apresentação da proposta mais vantajosa, torna-se menos custosa economicamente e
pragmaticamente do que à realização do processo licitatório, além de tornar mais célere e
eficiente a contratação, que visa à consecução do interesse público.
^^ ^■

4.1. No que diz respeito a RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, em atendimento ao
que preconiza o artigo 72, VI da Lei 14.133/2021 e o artigo 24 do Decreto Municipal
431/2021 justifica-se por se tratar de empresa na área do objeto de pretensão contratual,
que preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária, além de ter
ofertado a proposta mais vantajosa para a administração;
5 - DA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS:
5.1. No que diz respeito a JUSTIFICATIVA DE PREÇOS, em atendimento ao que
preconiza o artigo 72, VII da Lei 14.133/2021 e o artigo 11 do Decreto Municipal 431/2021,
foi realizado pesquisa de mercado, tendo sido apresentada 3 (três) cotações de preços,
junto ao processo, tendo a empresa RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS apresentado a
melhor proposta para a administração pública;
5.2. Sendo assim, declara-se que o preço praticado para a presente contratação é
compatível com o mercado, sendo considerado justo para esta Administração.

6 - DO REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE
6.1. o serviço contratado será realizado por execução indireta.
6.2. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: A empresa contratada deixará a
disposição do municipio nas unidades de saúde as bombonas de 200L em quantidade
suficiente para atender as demandas de armazenamento dos resíduos gerados até a
realização da coleta.
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a)
Localidade (onde os serviços serão prestados): Os resíduos serão coletados
quinzenalmente nas unidades de saúde da sede e mensalmente nas unidades da zona
rural, descritas abaixo:

UNIDADE

ENDEREÇO

ZONA

COLETA

CAPS AD III

RUA JOSE ALVES
DE GOES

URBANA

MENSAL

CAPS I

RUA JOSE ALVES
DE GOES

URBANA

MENSAL

USF VARZEA DA
PEDRA

POVOADO VARZEA
DA PEDRA

RURAL

MENSAL

RURAL

MENSAL

USF PEREIRA

DISTRITO PEDEIRA RURAL

MENSAL

USF SISALANDIA

POVOADO DE
SISALANDIA

RURAL

MENSAL

USF MUCAMBINHO

POVOADO DO
MUCAMBINHO

RURAL

MENSAL

USF BARREIRINHO

POVOADO
BARREIRINHO

RURAL

MENSAL

USF MORRO DOS
LOPES

AVENIDA WALDIR
PIRES

URBANA

QUINZENAL

USF SÃO PEDRO

PRAÇA MARIANA
BARBOSA

URBANA

QUINZENAL

USF CASTRO ALVES

AVENIDA CASTRO
ALVES

URBANA

QUINZENAL

USF JORGE VILAS
BOAS

BA 120

URBANA

QUINZENAL

UBS DE SANTALUZ

RUA 24 DE
OUTUBRO

URBANA

QUINZENAL

USF NOVA
ESPERANÇA

AVENIDA NOVA
ESPERANÇA

URBANA

QUINZENAL

URBANA

QUINZENAL

USF SERRA BRANCA POVOADO DE
SERRA BRANCA

{\J

HOSPITAL MUNICIPAL RUA 24 DE
PETRONILHO
OUTUBRO
EVANGELISTA DOS
SANTOS

b)
c)

Dias e horários da prestação do serviço: 08h00 às 17h:00
Periodicidade dos serviços: Mensal e quinzenal
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6.3. A CONTRATADA deverá e.xecutar o serviço utilizando-se dos 'maleríais
equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados.

7 - ESPECIFICAÇÕES / DETALHAMENTO

ESPECIFICAÇÃO
Coleta, transporte, tratamento e destinação
final de resíduos de saúde armazenados em
bombonas de 200L

PREÇO UNITÁRIO

QUANTIDAD
E

TOTAL

R$ 100,00

300

R$ 40.000,00

O valor estimado da contratação é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mii reais)
7.1 ESPECIFICAÇÕES TÉÇNICASv (SE HpUVER).

8 - DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
8.1. A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de empresa para
prestação de serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de
serviços de saúde para atender as necessidades da Secretaria de Administração da
Prefeitura de Santaluz.
8.2. A contratação em tela visa dar continuidade aos serviços acessórios que dão
sustentabilidade à otimização e adequação das atividades da administração pública, em
suas atribuições finalísticas.
8.3. Os serviços deverão ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as
descrições, detalhamento e especificações contidas nesse Termo de Referência, não
eximindo a empresa da responsabilidade da execução de outras atividades atinentes ao
objeto, a qualquer tempo e a critério da Administração.
9 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
9.1. Para que o objeto da contratação seja atendido, é necessário o atendimento de
alguns requisitos mínimos necessários, dentre eles os de qualidade e capacidade de
execução pelo contratado, nos termos do artigo 72, da Lei Federal 14.133/2021.
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W
.

TERMO DE REFERENCIA
Órgão responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1. OBJETO:
1.
Controtacpo de empresa para prestacpo de servicps contínuos de coleta,
transporte tratamento e destinacpo final dos resíduos de servicps de saúde.
2-JUSTIFICATIVA:
2.1. Tendo em vista as normatizacpes, a quantidade de resíduos gerados e os cuidados

U

exigidos na coleta, transporte e destinacpo final dos resíduos dos servicps de saúde, a
contratacpo de empresa para prestacpo de servicps contínuos de coleta, transporte e
destinacpo final dos resíduos dos servicps de saúde dos grupos “A", “B" e “E" gerados no
Município de Santaluz-BA, em conformidade com a Resolucpo CONAMA N°. 358/2005,
Resolucpo RDC ANVISA N°. 306/2004, Resolucpo N°. 33/2006, PORTARIA CVS n° 21, DE
10/09/2008 e Lei Paulista N°. 15.413/14, se faz imprescindível por tratar-se de servicp
público contínuo e indispensável, sendo necessária a contratacpo de empresa para a
realizacpo do servicp devido ao fato deste município não possuir os equipamentos e os
funcionários necessários e imprescindíveis para a sua realizacpo, bem como não ter área
disponível e autorizada para a destinacpo final dos resíduos. Segue os tipos de resíduos:
GRUPO A: Resíduos Infectantes

u
Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à
presencp de agentes biolágicos. Classificados em:
GRUPO Al
Culfuras e estoques de microrganismos resíduos de fabricacpo de produtos biológicos
exceto os hemoderivados; (estes resíduos não podem deixar a unidade geradora sem
tratamento prévio); meios de cultura e instrumentais utilizados para transferencia,
inoculacpo ou mistura de culturas; (estes resíduos não podem deixar a unidade geradora
sem tratamento prévio); resíduos de laboratórios de manipulacpo genética, (estes
resíduos não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio); resíduos
resultantes de atividades de vacinacpo com microrganismos vivos ou atenuados,
incluindo frascos de vacinas com expiracpo do prazo de validade, com conteúdo
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inutilizado, vazios ou com restos do produto, agulhas e seringas, (devem ser submetidos a
tratamento antes da disposicpo final); resíduos resultantes da atencpo d saúde de
indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminacpo biológica por agentes
Classe de Risco 4 (Apendice II), microrganismos com relevando epidemiológica e risco de
disseminacpo ou causador de doencp emergente que se torne epidemiologicamente
importante

ou

cujo mecanismo de transmissão seja

desconhecido,

(devem ser

submetidos a tratamento antes da disposicpo final); bolsas transfusionais contendo
sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminacpo ou por má conservacpo, ou
com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta Incompleta; (devem ser
submetidos a tratamento antes da disposicpo final); sobras de amostras de laboratório
contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo
de assIsteTicia à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre, (devem ser
submetidos a tratamento antes da disposicpo final).
GRUPO A2
Carcacps, pecps anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais
submetidos a processos de experimentacpo com inoculacpo de microrganismos, bem
como suas forracpes, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de
microrganismos de releva"hcia epidemiológica e com risco de disseminacpo, que foram
submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmacpo diagnóstico, (devem
ser submetidos a tratamento antes da disposicpo final).
GRUPO A3
Pecps anafotnicas (membros) do ser humano; produfo de fecundacpo sem sinais vitais,
com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade
gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não
fenha havido requisicpo pelo pacienfe ou familiar.

GRUPO A4
Kifs de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; Filtros de ar e
gases

aspirados

de

área

contaminada;

membrana

filtrante

de

equipamento

médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; Sobras de amostras de laboratório
e seus recipientes contendo fezes, urina e secrecpes, provenientes de pacientes que não
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contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem
apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminacpo, ou microrganismo
causador de doencp emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo
mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminacpo com
príons; Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiracpo, lipoescultura ou outro
procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; Recipientes e materiais
resultantes do processo de assisteTicia d saúde, que não contenha sangue au líquidos
corpóreos na forma livre; Pecps anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos
provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de
confirmacpo diagnóstico; Carcacps, pecps anatoTriicas, vísceras e outros resíduos
provenientes

de animais não submetidos a

processos de experimentacpo com

inoculacpo de microrganismos, bem como suas forracpes; Bolsas transfusionais vazias ou
com volume residual pós-transfusão.
GRUPO A5
Órgãos, tecidos, fluidos orgaTnicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais
materiais resultantes da atencpo à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou
certeza de contaminacpo com príons.
GRUPO B: Resíduos Químicos
Resíduos que apresentam risco potencial ó saúde pública e ao meio ambiente devido ds
suas características químicas.

Produtos

hormonais

imunomoduladores;

e

produtos

antirretrovirais,

antimicrobianos;
quando

imunossupressores;

descartados

por

servicps

digitólicos;
de

saúde,

farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e
insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas
atualizacpes. Resíduos de saneantes, desinfetantes; resíduos contendo metais pesados;
reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; Efluentes de
processadores de imagem (reveladores e fixadores); Efluentes dos equipamentos
automatizados utilizados em análises clínicas;
E demais produtos considerados perigosos, conforme classificacpo da NBR 10.004 da
ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).
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GRUPO E; Resíduos Perfurantes ou escoríficontes
Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como; laminas de barbear, agulhas,
escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodoTnticas, pontas diamantadas, laTminas de
bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; laminas e lamínulas; espátulas; e todos os
utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas
de Petri) e outros similares.

Í\J

2.2. A definiçõa da quantitativo foi com parâmetro nos anos anteriores.
2.3. Diante das justificativas apresentadas faz-se necessário a contratação de empresa
por Dispensa de Licitação, nos termos exigidos no inciso II do art. 75, da Lei 14.133/2021.
3 - DO ENQUADRAMENTO LEGAL:
3.1. o presente termo de referência tem camo base legal a Lei Federal 14.133/2021 (Nova
Lei de Licitações, especificadamente em seu artigo 75, inciso II).
3.2. O procedimento observado obedece ao disposto no artigo 72, incisos I a VIII, bem
como o Decreto Municipal N° 001/2022.
3.3. Nas palavras da ilustre professor Ronny Charles: “Quando a lei prevê hipóteses de
contratação direta (dispenso e inexigibilidade) é porque admite que nem sempre a
realização do certame levará à melhor formo de contratação pela Administração ou
que, pelo menos, a sujeição do negócio ao procedimento formal e burocráfico previsfo
pelo estatuto não serve eficaz ao atendimento do interesse público naquela hipótese
específica. ”
3.4. Nesse mesmo sentido, o nobre doutrinador Adilson Abreu Dallari destaca que: “Nem
sempre, é verdade, a licitação leva uma contratação mais vantajosa. Não pode ocorrer,
em virtude da realização do procedimento licitatório, é o sacrifício de outros valores e
princípios consagrados pela ordem jurídica, especialmente o princípio da eficiência.’’
3.5. No presente caso, a dispensa de licitação torna-se mais viável ao procedimento
licitatório, porém deve ser pormenorizada em um procedimento formal, não sendo
afastado nenhuma das premissas básicas de um procedimento licitatório, como a busca
pelo melhor atendimento à finalidade pública e respeito a princípios basilares como a
impessoalidade, moralidade, publicidade dentre outros;
3.6. A contratação, via dispensa de licitação, em razão do montante total e da
apresentação da proposta mais vantajosa, torna-se menos custosa economicamente e
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pragmaticamente do que à realização do processo licitatório, além de tornar mais célere
e eficiente a contratação, que visa à consecução do interesse público.
4 - DA RAZÃO E ESCOLHA DO FORNECEDOR:
4.1. No que diz respeito a RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, em atendimento ao
que preconiza o artigo 72, VI da Lei 14.133/2021 e o artigo 24 do Decreto Municipal
001/2022 justifica-se por se tratar de empresa na área do objeto de pretensão contratual,
que preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária, além de ter
ofertado a proposta mais vantajosa para a administração;
5 - DA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS:

O

5.1. No que diz respeito a JUSTIFICATIVA DE PREÇOS, em atendimento ao que preconiza o
artigo 72, VII da Lei 14.133/2021 e o artigo 11 do Decreto Municipal 001/2022, foi realizado
pesquisa de mercado, tendo sido apresentada 3 (três) cotações de preços, junto ao
processo, tendo a empresa RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI apresentado a
melhor proposta para a administração pública;
5.2. Sendo assim, declara-se que o preço praticado para a presente contratação é
compatível com o mercado, sendo considerado justo para esta Administração.
6 - DO REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta.

u

6.2.
A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: A empresa contratada
deixará a disposição do municipio nas unidades de saúde as bombonas de 200L em
quantidade suficiente para atender as demandas de armazenamento dos resíduos
gerados até a realização da coleta.
a)
Localidade (onde os serviços serão prestados): Os resíduos serão coletados
quinzenalmente nas unidades de saúde da sede e mensalmente nas unidades da zona
rural, descritas abaixo:
UNIDADE
CAPSADIII

ENDEREÇO

RUA JOSÉ ALVES DE
GOES
CAPS 1
RUA JOSÉ ALVES DE
GOES
USF VARZEA DA PEDRA POVOADO VÁRZEA
DA PEDRA
USF SERRA BRANCA
POVOADO DE SERRA
BRANCA
USF PEREIRA
/ V
DISTRITO PEREIRA

ZONA

COLETA

URBANA

MENSAL

URBANA

MENSAL

RURAL

MENSAL

RURAL

MENSAL

RURAL

MENSAL
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USF SISALANDIA

POVOADO DE
SISALÂNDIA
USF MUCAMBINHO
POVOADO DO
MUCAMBINHO
USF BARREIRINHO
POVOADO
BARREIRINHO
USF MORRO DOS
AVENIDA WALDIR
LOPES
PIRES
USF SÃO PEDRO
PRAÇA MARIANA
BARBOSA
USF CASTRO ALVES
AVENIDA CASTRO
ALVES
USF JORGE VILAS BOAS BA 120

o

RURAL

MENSAL

RURAL

MENSAL

RURAL

MENSAL

URBANA

QUINZENAL

URBANA

QUINZENAL

URBANA

QUINZENAL

URBANA

QUINZENAL

RUA 24 DE OUTUBRO URBANA

QUINZENAL

USF NOVA ESPERANÇA AVENIDA NOVA
URBANA
ESPERANÇA
HOSPITAL MUNICIPAL RUA 24 DE OUTUBRO URBANA
PETRONILHO
EVANGELISTA DOS
SANTOS

QUINZENAL

UBS DE SANTALUZ

b)
c)

QUINZENAL

Dias e horários da prestação do serviço: 08h00 às 17h;00
Periodicidade dos serviços: Mensal e quinzenal

6.3. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e equipamentos
necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados.

7 - ESPECIFICAÇÕES / DETALHAMENTO

ESPECIFICAÇÃO
Coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduos de saúde
armazenados em bombonas de 200L

PREÇO UNITÁRIO
R$ 100,00

QUANTIDADE

300

O valor estimado da contratação é de R$ 36.000,00 (quarenta mil reais)
7.1 ESPECiFiCAÇÕES TÉCNiCAS (SE HOUVER)

TOTAL
R$ 36.000,00
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8 - DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
8.1. A descrição do solução como um todo, abrange a contratação de empresa para
prestação de servicps contínuos de coleta, transporte e destinacpo final dos resíduos de
servicps de saúde para atender as necessidades da Secretaria de Administração da
Prefeitura de Santaluz.
8.2. A contratação em tela visa dar continuidade aos serviços acessórios que dão
sustentabilidade à otimização e adequação das atividades da administração pública,
em suas atribuiçães finalísticas.
8.3. Os serviços deverão ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as
descrições, detalhamento e especificações confidas nesse Termo de Referência, não
eximindo a empresa da responsabilidade da execução de outras atividades atinentes ao
objeto, a qualquer tempo e a critério da Administração.
9 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
9.1. Para que o objeto da contratação seja atendido, é necessário o atendimento de
alguns requisitos mínimos necessários, dentre eles os de qualidade e capacidade de
execução pelo contratado, nos termos do artigo 72, da Lei Federal 14.133/2021.
9.2. Será exigido, conforme artigo 62 da Lei Federal 14.133/2021, documentos referente a
habilitação jurídica (premissa do artigo 66) , habilitação técnica (rol do artigo 67),
habilitação fiscal, social e trabalhista (artigo 68) habilitação econômico-financeira (rol do
artigo 69), todos da mesma legislação (Lei Federal 14.133/2021).
9.3. Sendo assim, os documentos exigidos serão:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contrato social da empresa (todas as alterações ou última consolidação);
Documento de Identificação dos sócios da empresa;
Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
Regularidade perante a Fazenda Municipal;
Regularidade perante a Fazenda Estadual;
Regularidade perante a Fazenda Federal;
Regularidade perante a Caixa Econômica Federal;
Regularidade perante a Justiça do Trabalho;
Atestado de capacidade técnica profissional e/ou operacional;
Alvará de localização e funcionamenfo;

10 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
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10.1. A fiscalização da contratação, decorrente desta dispensa de licitação, será
acompanhada e fiscalizada por servidor da Administração, especialmente designados,
nos termos do artigo 117 da Lei Federal 14.133/2021.
10.2. A contratante deverá indiciar um responsável legal, através de documento
encaminhado para o e-mail licita.santaluz@gmail.com ou protocolado pessoalmente no
setor de licitações e contratos deste município, indicando os respectivos contatos (e-mail,
celular e Whatsapp), com poderes para representá-lo perante essa municipalidade na
execução do contrato decorrente da dispensa de licitação objeto deste termo de
referência.
n - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DOS CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Sj

^

11.1. O recebimento do objeto do contrato, decorrente da referida dispensa de licitação,
se dará:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;
11.2. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, respeitada a ordem
cronológica prevista no artigo 142 e seus incisos da Lei Federal 14.133/21.
11.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
11.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal 14.133/2021.
12 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1. Os custos com a presente contratação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.037
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 1 1.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.038
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02/14/55
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ORGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.040
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02/14/55
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 14
ÓRGÃO: Funda Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.042
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02

13 - FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
13.1. A seleçãa do prestador de serviço foi baseada cam base nos requisitos previstos
neste termo de referência, atrelado a proposta mais vantajosa apresentada pela
empresa RETEC-TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
02.524.491/0001-03, conforme documentos acostados aos autos do processo.

u

13.2. A empresa contratada é natória em sua área de especialização, tendo cumprido
todos os requisitos de habilitação exigidos, especialmente a habilitaçãa jurídica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação
técnica.
14 - DO PRAZO CONTRATUAL
O prazo de vigência do contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá
duração até 31 de dezembra de 2022.

15 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. A CONTRATADA obriga-se a:
15.1.1. executar as serviças conforme especificações da Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
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15.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
15.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, ã Prefeitura ou a terceiros;
15.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
15.1.6. apresentar d CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adenfrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem esfar
devidamente identificados por meio de crachá;
15.1.7. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica;
15.1.8. instruir seus empregados quanto d necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
15.1.9. relafar d Prefeitura toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
15.1.10. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
15.1.11. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação;
15.1.12. não transferir a ferceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmenfe, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições se previamente autorizadas pela Administração;
15.2. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de
Referência.
15.3. Os termos indicados na proposta vinculam a referida contratação;
16 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1. A CONTRATANTE obriga-se a;
16.1.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato e do Termo de Referência;
16.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
16.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmenfe designado, anotando em registro próprio as falhas defectadas, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmenfe envolvidos, e
encaminhando os apontamentos d autoridade competente para as providências
cabíveis;
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16.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
16.1.5. Pagar d CONTRATADA o valor resultanfe da prestação do serviço, na forma do
contrato;
17 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O

17.1. O Município de Santaluz reserva-se no direito de impugnar os serviços prestados, se
esses não estiverem de acordo com as especificações contidas neste Termo de
referência.
17.2. Os casos omissos serão resolvidos com base nos dispositivos constantes na Lei Federal
14.133/2021 e no Decreto Municipal 001/2022.
17.3. Fica eleito o foro da Comarca de Sanfaluz como único e competente para dirimir
quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

Santaluz-BA, em 23 de março de 2022.

u

Arivan Cardoso da Silva
Secretário Municipal de Saúde
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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 115/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 074/2022

DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NÃO OCORRÊNCIA DE
FRAGMENTAÇÃO: Em razão do montante exíguo do fornecimento de R$

<J

36.000,00 (trinta e seis mil reais), abaixo de R$ 54.020,41 (cinquenta e
quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos) limite estabelecido no
artigo 75, inc. II, da Lei Federal 14.133/2021, justifica-se a contratação direta
através de dispensa de licitação, uma vez que não há obrigatoriedade de
realização de certame licitatório.
DA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA
DE PROCESSO; Em relação ao documento de formalização de demanda e
a autorização da autoridade competente para abertura de processo de
contratação, verifica-se as devidas formalizações encartadas nos autos do
processo em epígrafe.
DA
COMPATIBILIDADE
DE
PREVISÃO
DOS
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS: Foi demonstrada, através de consulta ao setor contábil,
a previsão de recursos orçamentários para custear as despesas com o
objeto desta dispensa de licitação.
DA RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO: Em análise aos presentes
autos, observamos que foram realizadas pesquisas de preços junto a
potenciais fornecedores, tendo a empresa RETEC TECNOLOGIA EM
RESÍDUOS EIRELI, CNPJ n° 02.524.491/0001-03, apresentado o menor
preço global, bem como toda documentação pertinente que comprova o
preenchimento dos requisitos de habilitação e qualificação mínima, ou seja,
documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista,
atendendo ao artigo 72, incisos V e VI da Lei Federal 14.133/2021.
DA JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS: Foram apresentadas junto à solicitação
da unidade requisitante número mínimo de 03 (três) cotações, com os itens
e unidades de medidas devidamente especificados, atendendo ao preceito
do artigo 23 da Lei Federal 14.133/2021.
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PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO: Face ao
atendimento de todos os pré-requisitos legais exigidos no artigo 72 e seus
incisos, entendemos que há o atendimento dos requisitos formais para a
contratação. Sendo assim, entendemos que não há impedimento de ordem
legal para o acolhimento da postulação da dispensa.

Santaluz - BA, 29 de março de 2022.

An^eíaMaría dos Reis Pinho
Agente de Contratação
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Santaluz - BA, 30 de março de 2022.
Da: Comissão de Contratação
Para: Procuradoria Jurídica e/ou Assessoria Jurídica
Assunto: Contratacpo de empresa para prestacpo de servicps contínuos de
coleta, transporte, tratamento e destinacpo final dos resíduos de servicps de
saúde. ■
Processo Administrativo: 115/2022.
Em conformidade com Lei Federal 14.133/2021, precisamenfe em seu artigo 72,
inciso III, solicito que seja previamente examinada a solicitação para contratação
através de dispensa de licitação e que seja elaborado um parecer jurídico para
que o mesmo transcorra dentro dos trâmites legais e lisura administrativa.
Informamos que foi utilizado como fundamentação legal para esse processo de
dispensa de licitação o artigo 75, Inciso II da Lei Federal 14.133/2021.
Segue em anexo todo Processo Administrativo contendo a Solicitação de despesa
da Unidade requisitante, cotações, razão da escolha do prestador dos serviços,
documentação para habilitação jurídica, fiscal e frabalhista, indicação de
recursos orçamentários e minuta de contrafo para devida apreciação.
Caso opine favoravelmente pela contratação, favor encaminhar parecer jurídico
favorável para que a auforidade superior auforize a contratação e proceda com
a devida publicidade, nos termos do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal
14.133/2021.
Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros
votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

^^'Tíngela AÃõFiõaos Reis Pinho
Comissão de jContratação
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MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° 0XX/20XX

Termo de Contrato de prestação de serviços que entre si fazem o MUNICÍPIO DE
XXXXXX e a Empresa XXXXXXXXXXXX
O Município de Santaluz, com sede no(a) ..................................................... na cidade de
..................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o n°.................................. neste
ato representado pelo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, inscrito(a) no CPF n0 ....................
portador(a) da Carteira de Identidade n°................................... . doravante denominada
CONTRATANTE, e a pessoa jurídica .............................. inscrita no CNPJ/MF sob o n°
............................ com sede no(a) ...................................................... na cidade de
..................................... /Estado ..., doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ..................... portador(a) da Carteira de Identidade n°
................. expedida pela (o) ................. . e CPF n°......................... tendo em vista o que
consta no Processo administrativo n° 0xx/20xx e em observância òs disposições da Lei n°
14.133, de 2021 e na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de licitação n°
xxx/20xx, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.
O objeto do presente contrato a contratação de empresa para prestação de
serviços de XXXXXXXXXXXX, visando atender Secretaria Municipal de xxxxxxxxxxxx do
município de XXXXXXXXX/BA
1.2.
A proposta encaminhada pela contratada encontra-se vinculada ao presente
contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1 - O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de
___ /___ /_____ e encerramento em____/___ /_____ .
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1-0 valor do presente Termo de Contrato é de R$........... (................);
3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciórios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;
3.3 - Os preços são fixos e irreajustóveis;
3.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação Fatura / Nota
Fiscal, em 02 (duas) vias que deverá ser apresentada ao titular da Secretaria de
Finanças para a devida aprovação.
3.5 - A Fatura / Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de
xxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF n° 13.807.870/0001-19, sediada a xxxxxxxxx, neste Município.
3.6 - Não será efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipação do valor
contratado mesmo que a requerimento do interessodo.
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
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4.1 - A Dotação orçamentária que correrá tal despesa é: Categoria Econômica 3000 Despesas Correntes, Órgão XX.XX - Secretaria Municipal de xxxxxx, Projeto/Atividade
xxxx - xxxxxxxxxxxxxxx, Valor R$ x.xxx,xx. Fonte de Recurso - xx, Elemento de Despesa
xx.xx.xx.xx - xxxxxxxxxxxxxx, conforme disposto na Lei de meios vigente.
CLAUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
5.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei n°
14.133 de 2021;
5.2 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

u

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO
6.1 - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado
pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES
7.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Contrato de acordo
com o estipulado na Cláusula Terceira deste Instrumento.
b) na hipótese de atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contrato,
será acrescida ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a título de compensação
financeira, aplicada desde o dia imediatamente subsequente do vencimento até o do
seu efetivo pagamento.
7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar o serviço com estrita obediência à descrição constante no orçamento e na
planilha discriminativa;
b) manter-se durante toda a vigência contratual em compatibilidade com as
obrigações assumidas e bem assim com as condições de habilitação fiscal e trabalhista.
c) prestar, de forma imediata/parcelada o objeto do presente contrato, quando
solicitado pela contratante.
CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 - Pela inexecuçõo total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Município poderá
aplicar a CONTRATADA multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem
prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 14.133/21, inclusive responsabilização
civil e penal na forma da Legislação específica;
8.2 - Além da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertência, rescisão de
contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com
o MUNICÍPIO, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade da falta
cometida, garantida a ampla defesa.
8.3 - O MUNICÍPIO reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao
pagamento das multas aplicadas.
8.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas
aplicadas em definitivo.

*
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CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1-0 presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.
137 da Lei n° 14.133, de 2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
9.2 - É admissível a fusãa, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo ò execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade da contrata;
9.3 - Os casos de rescisão contratual serão tormalmente motivados, assegurando-se ã
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
11.0 - Os casas omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas tederais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as dispasições contidas na Lei n° 8.078, de
1990 - Código de Defesa da Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
11.1 - O presente Contrato tem embasamento legal no artigo 75, inciso
2021.

da 14.133, de

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de XXX como único e competente para dirimir
quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.
13.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual
teor e forma para que produzam os efeitos legais.

xxxxxxxx - BA, XX de xxxxxxx de 20xx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMPRESA
CONTRATADA
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PARECER jurídico N° 099/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 115/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 074/2022
EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇAO - LEGALIDADE

I-RELATORIO

u

Trata-se de solicitação de Parecer Jurídico acerca da legalidade da contratação da
empresa RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
02.524.491/0001-03,, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços
contínuos de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de
saúde, no Município de Santaluz - BA, nos termos do art. 75, II da Lei Federal 14.133/2021.
Constam no processo administrativo:
I - documento de formalização de demanda e termo de referência;
II - estimativa de despesa;
III - pareceres técnicos, requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários;
V - comprovação de requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;
VII - justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente.
Deve ser ressaltado que a análise da assessoria repercute estritamente sobre a
apreciação jurídica da contratação, não havendo qualquer opinião sobre o mérito
administrativo.
Esse é o resumo dos fatos, passamos a nos manifestar.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO
A regra geral em nosso ordenamento jurídico, atribuída pela Constituição Federal, é a
exigência de que a celebração de contratos pela Administração Pública seja precedida de
licitação pública (CF, art. 37, XXI).
Existem, entretanto, determinadas situações em que, legitimamente, celebram-se tais
contratos sem a realização de licitação prévia, enquadrando-se nas hipóteses de
Inexigibilidade e Dispensa de Licitação.
Assim, conforme previsão do Artigo 75, II, da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de
Licitações), atualizada pelo Decreto n° 10.922/2021, que dispõe sobre a atualização dos
valores estabeleeidos na referida Lei, trouxe em seu texto a possibilidade de realizar dispensa
de licitações para contratação que envolva valores inferiores a R$ 54.020,41 (cinquenta e
quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de outros serviços e compras.
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Com efeito, conforme o artigo supra, os critérios se aplicam no caso em tela, uma vez
que, consoante disposto no Artigo 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei n°
14.133/2021), in verbis:
Art. 75. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;
Destaca-se inicialmente que das dispensas de licitações, com base na Lei 14.133/2021,
o amparo legal se encontra, respectivamente, em seu artigo 53, §1°, inciso I e II c/c o artigo
72, inciso III, que assim dispõem:

u

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o
órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle
prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
§1° - Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico
da Administração deverá:
I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de
atribuição de prioridade;
II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de
forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis
à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados
em consideração na análise jurídica. ”
Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os
casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser
instruído com os seguintes documentos:
I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico
preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto
executivo;
II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no
art. 23 desta Lei;
III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o
atendimento dos requisitos exigidos”.
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários
com o compromisso a ser assumido;
V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e
qualificação mínima necessária;
VI - razão da escolha do contratado;
VII - justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente
Com efeito, para efetuar contratações através de Dispensa de Licitação com fulcro no
artigo supra, a Administração deve necessariamente observar requisitos acima descritos.
No caso dos autos, verifica-se que os requisitos supra foram considerados, vez que se
observa o seguinte: comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e
qualificação mínima necessária; bem como a razão da escolha do contratado, justificativa de
preço e autorização da autoridade competente.
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Destaca-se, ainda, que nos autos constam os documentos de formalização de demanda
e termo de referência, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar o objeto requisitado.
Consta, ainda, estimativa da despesa, mediante pesquisa direta com 3 (três)
fornecedores, através de solicitação formal de cotação.
Considerando que a aquisição a ser realizada possui valor inferior a R$ 54.020,41
(cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), é forçoso concluir pela
possibilidade legal de contratação direta, através de Dispensa de Licitação, uma vez que, o
caso em questão, se amolda perfeitamente nos valores previstos no Artigo 75, inciso II, da Lei
n° 14.133/2021, atualizada pelo Decreto n° 10.922/2021.

u

Por conseguinte, pode-se afirmar que, dentro das regras dos valores estabelecidos pela
legislação vigente, não há qualquer óbice quanto à pretensão.

III - DA CONCLUSÃO
Pelo exposto, opino pela possibilidade da contratação por Dispensa de Licitação, uma
vez observadas as recomendações elencadas no corpo deste Parecer, nos termos do art. 75, II
da Lei Federal 14.133/2021.
Salvo melhor juízo,
É o Parecer.
Santaluz- BA, 30 de março de 2022.

Leonardo/da Silva Guimarães
Procuraaor Geral do Munícipio
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ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 115/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 074/2022
CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de
licitação/que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do
fornecedor, quanto pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou
o menor preço global;
CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos
que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima
para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal
14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Comissão de Contratação que
prevê que a DISPENSA DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no
artigo 72 c/c 75, INC. II, da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridas as
exigências legais e òs requisitos mínimos para a contratação;
No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposfo no
artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO
074/2022, nos termos descritos abaixo:
Objeto a ser
contratado:

u

Contratado:
Prazo de Vigência:
Valor Total:
Fundamento Legal:

Contratacpo de empresa para prestação de servicps
contínuos de coleta, transporte, tratamento e destinacpo
final dos resíduos de servicps de saúde.
RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI.
31/03/2022 até 30/03/2023.
R$ 36.000,0 (trinta e seis mil reais)
Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

Determino ainda que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em
atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, pdra
que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.
Santaluz-BA, 31 de março de 2022.

Arisrnário Barbosa Júnior
Prefeito
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ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 115/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 074/2022
CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de
licitação, que foi devidamente justificado, tonto pelo razão do escolha do
fornecedor, quanto pela justificativa dos preços, vez que o empresa apresentou
o menor preço global;
CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que
comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima poro
celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal
14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Comissão de Contratação que
prevê que a DISPENSA DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo
72 c/c 75, INC. II, da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridas as
exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;
No uso das atribuiçães que me foram conferidas, em especial ao disposto no
artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO
074/2022, nos termos descritos abaixo:
Objeto a ser
contratado:
Contratado:
Prazo de Vigência:
Valor Total:
Fundamento Legal;

Controtacpe de empresa para prestacp© de servicps
contihuos de coleta, transporte, tratamento
destinacpo final dos resíduos de servicps de saude.
RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI.
31/03/2022 até 30/03/2023.
R$ 36.000,0 (trinta e seis mil reais)
Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

Determino ainda que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em
atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para
que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.
Santaluz- BA, 31 de março de 2022.

Arismário Barbosa Júnior
Prefeito
Av. Getúlio Vargas, S/N, Centro Administrativo, Centro - CER: 48,880-000 - Fone 75 3265.2663 - CNPJ: 13.807.870/0001-19
Atualização diária do sistema
Versão 5,40

Sistema Ged-INDAP

inscrição: 3005 Docurnenío assinado digitalmente conforme MP n° 2,200-2 de 24/08/2001, jCjJJ
que institui a ínfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Certificação Automática ICP-BRASiL
PM SANTALUZ / BA. DOM 2022
Sito; VAvw.indfip.org.br
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CONTRAIO N° 122/2022
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CLÁUSULA PRIMEIRA * DO OBJETO
t.i,,
'O objeto dc r
serviços corõinuos a ■
servfcps de saude.

í ' - •' • c ntrcilo é Confrcitacpo cie empresa poroprestac.oo
cie
^ í v ínsporte, tratamento e desfinac;po finai dos fesídrsos de
-------- --- -----------
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E.SPECfPf CAÇÃO

!—
..
_
: ('0s'e(fi i'• !i ;• p'irif, , inePerrienfo e
j die,cnm;'a . r* ei <k; nmdüos de soude
! '".'ritu e<.3ne',:jce- ens t e.;-r»'boi lo: de 2CLU
CLaUSUIA

segunda

PREÇO UNITÁRIO

1

QUANTIDADE

TOTÂl

j

i
R$ 100,00

300

R$ 30,000,00 1

.

.........]

- 00 PRAZO

2 1
r' ’ f04 ■> vie. viucnçin cJe*do iermo de Cordruto lem inicie» e.a dato de 3 i /03/2022 e
e1 -.e...;>arficmio ern 3U/03/2023.
ClAUSULA TcRCEÍRA - DO PRFÇO E FORMA DF. PAGAMENTO
3 i -- O v'f4c..i :ir
rrr.nt-t TenriO dt? Cc>.r’k‘;iie é -.tc- RS 37.000,(/O (eir.ta e sei' nd iu-a;a,
3, • N". ve-' r eveu-r; 'ísí.';.) írclefde' lae.a'' .'u ''lesr*': ce e’.'!’1'-,.ctmOo ' e. ír
.
OfO Víf;:nk,'S .no e'e-f'u.,;do '••ontfCíluoi, inelutive Kilp.-.MOs >'-/on íivip,-i-jns, .;!v.meios
Ipjr. viln.sia.', pm vev-.on.jfios, rscais e '.som-.,.: ei eis inccj-eic-s, kixa ras cidnenivcar o-s 0i;-e
s* vji:) i.' o-,4.’* ^■•e',,í,'..lrlo; CO ■'.urn|:i:;Vlei • ir''-„(j!ol o',. . .. .jf-ic de eciercjíCK. e •;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃNTALUZ
A.' Oítúlto Va'uas - Centro Adminiairaíivo Cep; 48.Í580-000 - Sanlaluz-SA
Tftlefono. 75 3265-2843 wv/w.santaluz.üíí.gov.br

1 s'^

5i;v

Aaiv-a..,-*. .

3 3 Os preços sCio f;>;c)S f> iccnjustcjveii;
i 4 t,j pogoíTi ;fito * orcj >ífc'iuucio cm csiò 30 (frinlo) (Jios da apresetilação Foíuro / Mota
'n:,‘ oi, on; í,p ;acn3 v!< :s guo devora sct ot.tosoíitoríu ao tífuiar cia Secretaria dc- hnanças
para o dcvjcJa aprovação.
;
..Ò3 - A Fatura / No!o Fiscal devera sat omiTida em nome do Prefeitura Munictpc:! cie
‘iAf'JTAi.u/ i'A .nscrifcr no CNPJ/MF n’ 13.807.870/00Ui-l9, sofiifjrJa ci Av. Getúlio Varejos Ct.mifo Ailrn.uiarcitivf», Cep; 48,880-000 - Sunfniuc-BA, neste Município.
3.3 - Mac f.eró efeiuado ciualptKír pagamento a liiuío de orUocipoçõo do.voior contratado
n'ismo C(i'0 i r<;guonfnenío do intetessodo.
CLÁU91UA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁWA

w

4,1 - A ücncíÇfto o'camf'tunrin que* correra íat despesa é:
ÓRGÃO; r-ijcine f/iuríKapd! dc Saúdo
UNIDADE: i i.Q}
ÓRGÃO: Ftrncio Municipal de Saúde
PROJETO ÂTfVtDADE: 2.037
UNIDADE: 1 i .31
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
PROJETO AlWtDADÊ; 2.04 1
FONIF DE RECURSOS: 0:
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 •
FONTE DE RECURSO.S:
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE; 1 i (■!
ÓRGÃO: Fundo MunicJDol cíc Scrúde
PROJETO ATIVIDADE: 9.038
UNíDâDê: ■; :.úl
ELEMENTO DÊ DESPESA: 3.3.90.39
PROJETO ATiViDADE: 3 3
PONTE Df RECURSOS; !'-2 / i4 / ,S5
ELEMENTO DE DESPESA: 3 t ■' '■ J.9
FONTE DE RECURSOS: 03
ÓRGÃO: Fnn<';o Municipoí de Sciú.de
UNIDADE; n ,01
PROJETO ATIVIDADE; 3.040
ELEMFNTO DE DESPESA: 3.3.V0.39
FONTE Dl: RECURSOS: 'u; / 1 -l / 53

ClAUSUi A QUINTA ™ DAS ALTERAÇÕES
5.:
oe

Fvfa'4u*',v .niferoções contratuais reger-se-õo pele disçipíina dp.art 124 do lei rê 14.133
:

5-2 - A CONíRaíAüA é obrigada o aceitar, nas mesmos condições contratuais, os
ocioscirnos ou supressõo.s que se fizerem necessórios: are o hmitc de 2b% {‘/mia e cinco por
coí'ito) do valos íniciof aíualizodo do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO
6.1 - A fiscdüzaçFrjo do eyecuçãc’ do obiefo seró efefuadrt p.,>r Peprc.»entonfu d€).c.iqrm-, ic
peta Sccíeíoíia soüciiante.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES
7.] ■ rcn.stiíuem obrigeiçoer dn CONTRATANTE;
a) ‘ {>:hJC7 u '■.•‘•'v.jamordc) peia fTfostaçdc' Ov; s.-rviçci (ir; ob-eío do presente Corúr-1! * ca OC'''U rr.r,^ o (• :!!{5UtXlO F-C CICIUC.IÍO lesCí-- ■ 'í rIC'ilO Ir.crumíil lí

■A:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
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Av, Getúlío Vargas - Ccr.tro Adniitiistrativy Cepa 48.880-000 - Sanfaiuz-BA.
Felefone: 7£- .<288-2813 ‘Avv.v.santaiuz,ba.gov br

U MO ! Jr-.cTo-o- jQ atraso de pagamento dos créditos resultantes do presente Contraio, será
oc valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a título de compensação
tii:if.!, jç-üca.Ja desde o dia imediatamente subsequente do vencimento até o do seu
cí- 'tivo r-ocrufTi-sruo.
7 '/ - Coi miigorn obriguçoos - ia CONTRATADA:
do-.bíi o nqyiyo com osttilQ Obediência ò descíiçãc constante no oiçnmenío e no
!t< ‘d ‘V J •CafnVujijvcst
*7 ■’ oní ,'í „o di.jí<.jt if’; ajcJa Cl v (pcrKSK! coi'i!’oíuaí *.;mi i.,T.íf7')pc'ííit j-iide 'ío f cnp a' / ’i ,i -poções
o, -iriiarií o
corTi os fcnndtçô-'.;
habii-dicrêí í»scni o '-.jbo|í ipu.
r,."''svií. < í-, lorffto
!/ptn'oind.m. {,hi.v d. • r -lo>• í-.- mr Hni.
m, h d'
,e;.ar-s ;c '• ri,.-. g ,V .
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES AOMINiSTRATIVAS
. t •••lO
<■',.■ .'Uçoa toífi! ou oufcial do obfoto dc CONTRAIO, o iViUilio,pio podoic cpiíícaí
-o C; ••?'dr..-.!ADA rnullo <-j0 olé 20% (vinte poi cenícj do vaíot d-u conlrato, sem prOuco dos
üemuís penalidades previstos na Lei 14,133/2!, inclusive responsabiíi^rjcdo civil u peno! nn
forma da Legislação específica;
3.2 - Além da muito prevista ficam estabelecidas os penas de advertência, rescisão de
v.o-iidoto, deív.,íaraçoo de inidoneidade e suspensão do direito dc licitar e controter com o
MiJNlOPiO. que serão aplicadas em funçõo da natureza e gravidade da fatio cometida,
garantida a ampla defesa.
3.3 - C -y.UNiCiFiO federá des créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao
pagarimv .fc . ip- i nulta; í ir Tio
7d

i--: o ' , p-'j'Knrcníc suo ‘ '-'-luado ò CONTRATADA sern a quitação dos rns/íto'-

-:.T r

V í-u .. ■>',

L : í I,’;

CíÁUSULA NONA - OA RESCISÃO
L J
• ii j
; 7

' ’ bbusrLo i*q;.-,o ou Comolo po 1- -in
-n mi-'
/.» i-m .n-nfo • v fisícjs no art. Í37
» i 4 ! 3.Ç
!. s< ■>'i f>tv.'j'uí/(.i t.l' í, 1, ii
s c,’ )lr
Pcin.)-,s,veí a fusoo, ersão ou ir-r ciporuçno dn contio:c-mi/f r<-| oulip pc;'v:-a

jun-.x ,r:, .'.p, mp -.que ‘ viom observcidO' pt I j nov. i
ji,r,. •, fj p j-s req: ■isií-:,-s ■ i.,bvsb-i-bcçn.j’ e,nqiríOi na ficiíoçà<‘. original sojrjrn *ní,níid''is as ttetnnís cicusLins e .ccncicis-m
do oorifroío; noo haja piciuizo à exu-. uça-' ua r>t:|4-tr) paciuoJo r- hn.-o a aouêrvda
ú"*
üu /''■.iminisftoçõo à coritirsuidade do conlsafo- Ui codoS Cie lescisdo contratual serão Tormaímeníe rnotivoclos, assegurondo-se à
CüNfRAIADA o direito à prévio e ampla defesa;
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
n.O - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
corridas no Lei rr’ 14.!33, de 2021, e demais normas federais cie licitações e controlos
Gdmi'!Í£tíai:v-:-> e, subsidiariamenlé, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, cie 1990
- Cedírm de bvdesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
■ * Gelu,!o v®f?®s * Centro Administrativo Cop: 48.880-000 - Sanlaluz-BA.
T^íôfono: 75 3265'2843 www.santaiuz.ba.gov.br

CLÁUSülA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAI E PUBLICAÇÃO
... i - O presente Contrato tem embasamento tegal no artigo 7S. inciso II do i 4.133. de 2021.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

forma paro que procíuztílíi oSiSs^egair1001 ° Pf®Seníe °m 02 (duas) vias de i9ual

Sántaluz - BA, 31 de março de 2022.

u

ÁltISMÂRIO BARBOSA JÚNIOR
PREFEITO
CONTRATANTE

-----■* ''' U • "'Trrf.-g .o
Vítor Carvalho da Silva
RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI
CONTRATADA

O

e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BÁ.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Santaluz - BA, 31 de março de 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJN0 13.807.870/0001-19
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 074/2022
EXTRATO DO CONTRATO
Processo Administrativo: 115/2022 Contrato: 122/2022 Contratante: O Município de
Santaluz Contratada: RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI. Objeto: Contratacpo
de empresa para prestacpo de servicps contínuos de coleta, transporte, tratamento
e destinacpo final dos resíduos de servicps de saúde. Vigência: 31/03/2022 a
30/03/2023. Valor Global: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Dotação Orçamentária:
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.037
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.038
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02 / 14/55
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.040

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02 /14/55
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 14
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.042
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02

Fundamentação legal: artigo 75, inciso II da Lei Federai 14.133/2021.

Angelq Mar^ a dos Reis Pinho
Comissão de Contratação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA

Santaluz - BA, 31 de março de 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ N° 13.807.870/0001-19
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 074/2022
EXTRATO DO CONTRATO
Processo Administrativo: 115/2022 Contrato: 122/2022 Contratante: O Município de
Santaluz Contratada: RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI. Objeto: Contratacpo
de empresa para prestacpb de servicps continues de coleta, transporte, tratamento
e destinacp© final dos resíduos de servicps de saude. Vigência: 31/03/2022 a
30/03/2023. Valor Global: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Dotação Orçamentária:
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.037
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.038
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02/14/55
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.040

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02/14/55
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.041
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 14
ÓRGÃO: Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE: 11.01
PROJETO ATIVIDADE: 2.042
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSOS: 02

Fundamentação legal: artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

Angela Maria dos Reis Pinho
Comissão de Contratação

Av. Getúlio Vargas, S/N, Centro Administrativo, Centro - CER; 48.880-000 - Fone 75 3265.2663 - CNPJ; 1 3.807.870/000 1-19
AtualizaçSo diária do sistema
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Sistema Ged-INDAP

Inscrição: 3005 Documento assinado digitaimente conforme MF n,J 2.200-2 de 24/08./2001, |wR
que institui a íníraestrutura de Ctiavss PúbÜoas Brasiieira - ICP-Brasil.

Certificação Automática ]CP-BRASiL
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