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Uberlândia (MG), 21 de novembro de 2018. 

 

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 2530/2018 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS PARA BACK UP. 

 

1.  OBJETO: 

 

1.1. A Divisão de Compras e Licitações da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E 

PESQUISA DE UBERLÂNDIA (FAEPU), com sede e administração na Rua Pedro Quirino 

da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, CEP: 38.405-323, em Uberlândia, Estado de Minas 

Gerais, comunica que se encontra aberta a Cotação de Preços nº 2530/2018 para 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS PARA BACK 

UP conforme descrito no Memorial Descritivo denominado ANEXO I desta cotação. 

 

1.2. Observadas as disposições constantes nesta Cotação de Preços e Memorial Descritivo anexo a 

mesma e convida V.S.ª a apresentar proposta. 

 

1.3. Comunicamos às empresas interessadas em participar desta cotação de preços que a mesma se 

encontra disponível no Site do Hospital de Clínicas de Uberlândia, no endereço: 

www.hc.ufu.br, ou retirar cópia na Divisão de Compras e Licitações da FAEPU, na Rua 

Pedro Quirino da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, em Uberlândia (MG), ou ainda 

solicitá-la através do endereço eletrônico: dicolfaepu@gmail.com / dicol@hc.ufu.br.  

 

1.4. Para as empresas interessadas em enviar propostas, e que estão localizadas fora do município de 

Uberlândia, favor incluir no valor a ser ofertado todas as despesas que considerarem 

necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, tais como: despesas de viagem, 

hospedagem, refeições, táxi, aluguéis, combustíveis, etc.  

 

2. CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO: 

 

2.1. A FAEPU irá eleger 01 (uma) empresa vencedora para a totalidade dos serviços, sendo 

necessário o atendimento dos requisitos citados no objeto desta cotação (item 1.1, acima) e no 

Memorial Descritivo. 

 

2.2. O julgamento será realizado levando em consideração a melhor proposta financeira e comercial. 

 

http://www.hc.ufu.br/
mailto:dicolfaepu@gmail.com
mailto:dicol@hc.ufu.br
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2.3. Caso haja empate, a CONTRATANTE deverá a seu critério definir qual empresa melhor atende 

as suas necessidades. 

 

2.4. Cada empresa terá todas as informações referentes ao processo de todos os itens, 

independentemente de seu interesse ou não pelo item. 

 

2.5. As empresas proponentes entregarão os envelopes na Divisão de Compras para análise e não 

participarão da abertura dos envelopes, nem da análise de documentos, sendo de inteira 

responsabilidade da Divisão de Compras, pois sendo a FAEPU uma instituição de direito 

privado está desobrigada da abertura na presença dos proponentes. O resultado será divulgado 

ao vencedor através de comunicado à empresa via e-mail. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO:  

 

3.1. Juntamente com a proposta de preços, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

a) Dados cadastrais e Bancários; 

b) Contrato Social e última alteração se houver; 

c) Cartão CNPJ; 

d) Inscrição Estadual e Municipal; 

e) Prova de Regularidade Fiscal, Tributária, Previdenciária e Trabalhista (CND’s); 

f) Alvará de Licença para Funcionamento (cópia autenticada); 

g) Alvará Sanitário em vigor; 

h) Anotação de Responsável Técnica; 

i) Certidão de registro no conselho de classe (atualizado); 

j) Auto de vistoria do corpo de bombeiros; 

k) Licença Ambiental vigente para o tratamento (térmico e/ou incineração) e transporte dos 

resíduos; 

l) Licença Ambiental da unidade de envio dos resíduos tratados do Grupo B; 

m) Autorização para disposição em aterro municipal e/ou terceirizado; 

n) Quitação de pessoa física no conselho de classe (atualizado); 

o) 03 (três) Atestados de Capacidade Técnica (Carta de Referência), com data recente; 

p) Atestado de visita técnica; 

q) Declaração que tomou conhecimento de todas as informações necessárias; sobre a Cotação 

de Preços nº 2530/2018; 

r) Indicação por escrito de um responsável, contendo nome, profissão, estado civil, CPF 

(cópia), Carteira de Identidade (cópia), domicílio, cargo na empresa e Procuração se for o 

caso (cópia autenticada), para fins de assinatura no contrato; 
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s) Indicação por escrito de um responsável, contendo nome, CPF (cópia), Carteira de 

Identidade (cópia), para fins de assinatura como testemunha no contrato; 

3.2. Documentação que deverá se encaminhada logo após a contratação da empresa vencedora: 

 

a) Modelo de manisfeto de carga; 

b) Modelo de certificado de tratamento; 

c) Como é realizado a análise comprovando a redução de carga microbiana: Periodicidade, 

forma da análise e um exemplar de análise; 

d) Registro dos ciclos: Temperatura, tempo de esterilização, pulsos de vácuo, tempo de 

secagem e visto pelos operadores; 

e) Ações de educação ambiental junto as fontes geradoras de RSS referentes à correta 

segregação e acondicionamento dos RSS; 

f) Programa de automonitoramento de resíduos sólidos e emissão veicular (Check list de 

automonitoramento de veículos); 

g) Certidão de fator de carga poluidora (k) referente ao contrato de recebimento de efluentes 

líquidos não domésticos; 

h) PCMSO e PPRA; 

i) Programa de treinamento e registros pertinentes e atualizados; 

j) PGRSS e Plano de contingência em caso de problemas com o processo produtivo; 

k) Organograma da empresa com identificação do responsável técnico; 

l) Manual de boas práticas, descritas as atribuições e responsabilidades 

individuais/cargo/função; 

m) POP’s revisado; 

4. DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ENTREGA DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 

4.1. Prazo e horário para entrega da proposta e documentação: Até dia 28/11/2018 às 

17h00min. 

 

4.2. Os interessados deverão entregar até a data e horário indicados neste instrumento (item 4.1) 

envelopes fechados, em cuja parte externa deverá constar os seguintes dizeres: 

Cotação de Preços nº 2530/2018 (SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS PARA 

BACK UP) e Documentação. 

4.3. Local para entrega do envelope: Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, em 

Uberlândia (MG), aos cuidados de Neiva Maria de Oliveira Silva, Gerência da Divisão de 

Compras e Licitações da FAEPU. 
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4.4. Encerrado o prazo para entrega do envelope, qualquer outro documento somente poderá ser 

apresentado, complementado ou substituído pelas empresas participantes, mediante expressa 

autorização da FAEPU. A FAEPU, por sua vez, visando agilizar e viabilizar o processo de 

contratação, e com intuito de preservar o interesse da população usuária do Sistema Único de 

Saúde (SUS), poderá, se necessário e a seu critério, solicitar das empresas participantes, 

apresentação de novos documentos, substituição, complementação ou esclarecimento de 

documentos apresentados. 

4.5. Todos os horários indicados na presente cotação referem-se ao horário de Brasília – DF. 

 

5.  DA VISITA E VISTORIA OBRIGATÓRIAS 

 

5.1. As empresas interessadas em participar desta Cotação de Preços deverão realizar a VISITA 

TÉCNICA obrigatória ao local, conforme data e horário estabelecido abaixo: 

 

5.1.1. LOCAL PARA VISITA TÉCNICA: Abrigo de Resíduos – Avenida Professor José 

Inácio de Souza, sem número com Rua República do Piratini, Bairro Umuarama - 

Uberlândia  
a) Data: 26/11/2018 

b) Horário: 14:00h 

c) Confirmar presença na visita técnica até o dia 23/11/2018 com o responsável no telefone 

abaixo. 

d) Responsável: Elisandro; 

e) Telefone para contato: (34)3218-2652 ou (34) 99203-7997; 

 

5.2. A Visita Técnica Obrigatória tem o objetivo de esclarecer todos os itens informados nesta 

cotação, bem como grau de dificuldade existente na prestação dos serviços e será realizada 

uma única vez; A vistoria será em conjunto com todos os participantes, na data acima 

(Item 5.1.1).  

 

5.3. Ao final da Visita Técnica, será emitido pelo Responsável Elisandro, o Atestado de 

Vistoria Técnica, com a assinatura de todos os participantes que o mesmo deverá enviar à 

Divisão de Compras da Faepu. 

 

6. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

 

6.1. Os serviços a serem prestados deverão contemplar todos os requisitos citados no objeto desta 

Cotação, bem como no Memorial Descritivo anexo a mesma. 
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7. REAJUSTE DE PREÇO: 

 

7.1. Os preços contratados deverão ser fixos e irreajustáveis durante 12 (doze) meses. Após 12 

(doze) meses, havendo renovação do contrato, os preços praticados poderão ser reavaliados, 

mediante acordo entre as partes, tendo como base o Índice IGP-M/FGV ou outro índice do 

Governo Federal que venha substituí-lo, no caso de sua extinção.  

 

8. CONTRATAÇÃO 

 

8.1. Será firmado com a(s) empresa(s) vencedora(s), Contrato de Prestação de Serviços, para o 

período de no mínimo 01 (um) anos e no máximo de 05 (cinco) anos, de acordo com a proposta 

apresentada pela empresa interessada. 

 

8.2. O Contrato terá natureza civil e não gerará sob nenhuma hipótese o vínculo empregatício dos 

empregados da CONTRATADA em relação à CONTRATANTE e não estabelecerá entre as 

partes nenhuma forma de sociedade, agência, associação, consórcio ou responsabilidade 

solidária, nem responsabilizará a CONTRATANTE por quaisquer obrigações contraídas pela 

CONTRATADA. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

9.1. A participação na presente COTAÇÃO implica na aceitação integral e irretratável de todas as 

condições exigidas na mesma e dos documentos que dela fazem parte integrante.  

9.2. A presente Cotação de Preços poderá ser revogada em qualquer uma de suas fases, por motivos 

de oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificados sem que caiba aos 

respectivos participantes direito a reclamação ou indenização. 

 

9.3. Durante a vigência do contrato, a(s) empresa(s) deverá (ao) manter as mesmas condições de 

documentação da época da contratação. 

9.4. A(s) empresa(s) vencedora(s) não poderá(ão) transferir para terceiros os direitos e as obrigações 

resultantes desta Cotação de Preços. 

9.5. Propostas apresentadas em desacordo com o acima especificado serão automaticamente 

desclassificadas. 

9.6. Todos os casos omissos serão resolvidos pela FAEPU, a seu critério. 
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10. FORO: 

 

10.1. O Foro será o da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas gerais, para solucionar quaisquer 

dúvidas que por ventura vierem a existir no decorrer do Contrato, sendo desconsiderado 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS HOSPITALARES PARA BACK-UP. 

 
1) DO OBJETO 

 

1.1. Armazenamento temporário, coleta, transporte, tratamento e destinação final para os resíduos 

classe I, sendo estes Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS), Grupos A e seus subgrupos, B e E, 

gerados pelos estabelecimentos de saúde com contratos com a Faepu. 

 

1.2. O tratamento que se refere este documento deverá ser através de Autoclavagem e/ou Incineração 

devidamente licenciados e dentro das normas ambientais. A destinação final deverá ser 

obrigatoriamente realizada em locais licenciados para deposição de tais resíduos, bem como 

seus veículos para transporte, também licenciados por órgãos especializados. 

 

2) JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Com base nas legislações atuais vigentes, tais como: 

 

2.1.1. RDC 222/2018, CONAMA nº 358/2005, CONAMA nº 316/2002, CONAMA nº 283/2001, 

LEI nº 12305/2010, NBR 12810:1993, NBR 7500:2000, NBR 10004:1987, NBR 

12807:1993 e demais legislações; 

 

2.2. Para contemplação do plano de contingência da Central de Resíduos desta fundação e backup no 

tratamento dos RSS gerados pelas instituições parceiras; 

 

2.3. Se faz necessário a contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços 

detalhados no objeto desta cotação de preço para atendimento de todas as demandas acima e 

abaixo citadas. 

 

3) DA PROPOSTA 

 

3.1. As propostas deverão ser apresentadas em separado, em envelope lacrado na data e local 

agendados para a entrega, observando os itens dispostos na descrição do objeto, ou seja: 

 

3.1.1. Considerar para o transporte, quilômetro “km” mínimo e para tratamento, quilo “kg” mínimo; 

 

3.1.2. Armazenar, coletar e transportar os RSS das unidades com contrato com a FAEPU. 

 

a) O armazenamento deverá ser feito em recipientes que evitem vazamento, e quando couber, 

sejam resistentes às ações de punctura, ruptura e tombamento, e que sejam adequados física e 

quimicamente ao conteúdo acondicionado; 
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b) Coletar resíduos gerados pelos estabelecimentos contratantes da FAEPU; 

 

 

c) Transporte dos RSS do estabelecimento com contrato com a FAEPU até a unidade de 

tratamento da mesma, denominada Central de Resíduos e/ou até a unidade de tratamento do 

estabelecimento da empresa contratada por esta cotação. 

 

3.1.3. Tratamento por autoclavagem e/ou incineração para os grupos A e seus subgrupos, B e E, 

conforme estabelecidos nas legislações vigentes em principal a RDC 222/2018. 

 

a) Os grupos A1, A4 e E, deverão ser submetidos a processo térmico por autoclavagem em 

equipamento devidamente licenciado e autorizado pelos órgão competentes; 

 

b) Os grupos A2, A3, A5 e B, deverão ser submetidos a processo de tratamento térmico por 

incineração em equipamento devidamente licenciado e autorizado pelos órgãos competentes. 

Para os resíduos do grupo A2, quando houver necessidade de outra solução, em função do porte 

do animal, deverá haver autorização prévia dos órgãos de saúde e ambiental competentes. 

(RDC 222/2018 - Sessão II - Art. 50 - § 3º). 

 

3.1.4. Transporte e destinação final dos resíduos, tratados pela Central de Resíduos da FAEPU e/ou 

Central de Resíduos da empresa contratada por esta cotação. 

 

a) Transporte dos resíduos tratados pela Central de Resíduos e/ou pela empresa contratada por esta 

cotação; 

 

b) Destinação final dos resíduos tratados, levando em consideração a forma de tratamento e 

deposição em local apropriado e licenciado pelos órgãos competentes. 

 

c) O valor de deposição em aterro devidamente licenciado e autorizado por órgãos competentes 

estará a cargo da empresa contratada por esta cotação. 

 

4) DO VALOR MÍNIMO 

 

4.1. Para a participação no processo, as empresas interessadas deverão observar os valores mínimos 

de partida para cada objeto descrito no item 3 deste memorial descritivo sendo: 

 

a) Armazenamento, coleta e transporte dos RSS gerados pelas instituições contratantes da 

FAEPU; 

b) Tratamento dos RSS, levando em consideração a forma de tratamento, de cada grupo, Grupo 

A e seus subgrupos, B e E; 
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c) Transporte e destinação final dos RSS tratados pela Central de Resíduos da FAEPU e/ou pela 

empresa contratada por esta cotação. 

 

5) COMPOSIÇÃO E ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

5.1. Hospital de Clínicas de Uberlândia: 

 

5.1.1. Grupo A1 e A4: 15.000 kg 

5.1.2. Grupo A3: 400 kg 

5.1.3. Grupo B: 650 kg 

5.1.4. Grupo E: 1500 kg 

 

5.2. Universidade Federal de Uberlândia: 

 

5.2.1.  Grupo A1 e A4: 5000 kg 

5.2.2. Grupo A2: 3000 kg 

5.2.3. Grupo B (Santa Mônica – 3x ano): 750kg 

5.2.4. Grupo B (Pontal Ituiutaba – 1x ano): 100 kg 

5.2.5. Grupo B (Monte Carmelo – 2x ano): 300 kg 

5.2.6. Grupo B (Patos de Minas – 3x ano): 100 kg 

5.2.7. Grupo E: 70 kg 

 

5.3. Fica ressaltado que a composição de produção acima citadas é uma estimativa que no decorrer 

do processo poderá sofrer variações drásticas em decorrência da aquisição de novas empresas 

contratantes dos serviços da Central de Resíduos da FAEPU. 

 

6) DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1. O prazo e a maneiro de pagamento deverão ser discriminados separadamente por serviço e de 

acordo com o objeto desta cotação. 

 

7) DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1. A fiscalização dos serviços prestados será realizada pela Divisão Bioengenharia e Setor 

ambiental da FAEPU, sem prejuízo de fiscalização e de acompanhamento do Conselho de 

Curadores e Fiscal da Fundação. 

 

8) DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

8.1. Manter fiscalização dos serviços prestados e aplicar as medidas corretivas/preventivas 

necessárias; 

8.2. Realizar treinamentos com as empresas contratantes dos serviços da Central de Resíduos da 

FAEPU para que os resíduos estejam dentro das especificações e devidamente identificados; 
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8.3. Efetuar medição e cálculo da quantidade mensal disponibilizada para tratamento; 

8.4. Validar os cálculos para autorização do faturamento pela parceira; 

8.5. Efetuar o pagamento dentro dos prazos acordados; 

8.6. Observar rotinas e procedimentos que lhe competem; 

8.7. Comunicar ao Contratado qualquer alteração referente aos serviços prestados.  

 

9) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Estar adequada à todas as legislações e normas pertinentes aos serviços prestados; 

9.2. Possuir todas as licenças de operação e funcionamento, atualizadas, condizentes aos serviços; 

9.3. Executar o objeto de acordo com as disposições deste Memorial Descritivo e da Cotação de 

Preço; 

9.4. Fornecer suporte técnico às atividades objeto deste contrato; 

9.5. Manter serviços de qualidade, de maneira competitiva com o mercado; 

9.6. Disponibilizar contendores para guarda e transporte de forma adequada dos resíduos coletados; 

9.7. Possuir frota de veículos e equipamentos próprios; 

9.8. Disponibilizar condutores dos veículos treinados e dentro da legislação; 

9.9. Contratar seguro para cobertura de danos e responsabilidades, em caso de emergência ou 

acidente ambiental; 

9.10. Para faturamento dos serviços, deverá ser emitida nota fiscal e demais documentações 

pertinentes, descriminados por item de contratação, tais como: coleta, transporte, tratamento e 

destinação final; 

9.11. Manter pessoal treinado e apto a exercer suas funções, bem como apresentar periodicamente 

registros de treinamentos. 

 

10) DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS DURANTE O PROCESSO 

 

10.1. Manifesto de transporte de Resíduos (MRT); 

10.2. Relatório mensal de pesos; 

10.3. Certificado de tratamento, quando houver; 

10.4. Certidões com validade da Receita, INSS, FGTS e Ministério do trabalho; 

10.5. Regime especial de Transporte – Tiquete; 

10.6. Nota Fiscal conforme item 9.10; 

10.7. Declaração conforme legislação estadual e federal; 

10.8. Caracterização e/ou FISPQ de produtos passíveis de tratamento; 

10.9. Certificado de Destinação Final e Tratamento de Resíduos; 

10.10. Manifesto de quantidade recolhida e transportada; 

 


