
 

  

TERMO DE RETIFICAÇÃO  DO EDITAL
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 001/2016

PROCESSO Nº 058/2015

OBJETO:     REGISTRO DE PREÇOS de serviços de manejo de resíduos de Serviços de Saúde, 
(A, B e E), sólidos e líquidos

O  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  do  Vale  do  Ribeira,  através  do  Serviço  de  Licitações, 
TORNA  PÚBLICO  para  conhecimento  dos  interessados  que  o  Edital  do  Pregão  Presencial 
01/2016 sofreu retificação, conforme segue:

1) NO ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO, (PÁG. 23 DO EDITAL).

ONDE SE LÊ:

(...)

NOTA 1: Nos valores relativos aos itens B e C da planilha, está embutido o preço do quilometro 
rodado até o destino final dos resíduos, ou seja, aterro licenciado, assim como, qualquer 
custo para destinação no referido aterro.      

NOTA 2: Somente uma empresa poderá ser responsável pelos itens A, B e C (da tabela acima) 
deste processo licitatório e a vencedora será a que apresentar o menor preço dos itens B 
e C e se houver empate nestes itens, o desempate será pelo menor preço do item A. 

NOTA 3: A coleta e transporte dos resíduos do Laboratório Regional de Registro e do Ambulatorio 
Regional de Registro não poderão ser cobrados do Consaúde o item A (Km rodado); 

NOTA 3:  Para  a coleta  e  transporte  dos  resíduos  do  Laboratório  Regional  de  Registro  e  do 
Ambulatorio Regional de Registro não poderá ser cobrado do CONSAÚDE o item A (Km 
rodado); 

(...)

LEIA-SE:

(...)

NOTA 1: Nos valores relativos aos itens B e C da planilha, está embutido o preço do quilometro 
rodado até o destino final dos resíduos, ou seja, aterro licenciado, assim como, qualquer 
custo para destinação no referido aterro.      

NOTA 2: Somente uma empresa poderá ser responsável pelos itens A, B e C (da tabela acima) 
deste  processo  licitatório  e  a  vencedora  será  a  que  apresentar  o  menor  preço  na 
totalidade proposta. 

NOTA 3: A coleta e transporte dos resíduos do Laboratório Regional de Registro e do Ambulatorio 
Regional de Registro não poderão ser cobrados do Consaúde o item A (Km rodado); 



 

  

NOTA 4:  Para  a coleta  e  transporte  dos  resíduos  do  Laboratório  Regional  de  Registro  e  do 
Ambulatorio Regional de Registro não poderá ser cobrado do CONSAÚDE o item A (Km 
rodado); 

2) NO ANEXO VIII -  MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, (PÁG. 34 DO EDITAL).

ONDE SE LÊ:

(…)

Item Descrição dos Serviços Quant./
Estimada Unidade Valor 

Unitário
(R$)

A serviços de coleta e transporte dos resíduos (A, 
B  e  E)  de  serviços  de  saúde  –  RSS, 
provenientes  dos  Municípios  Consorciados, 
integrantes da ata.

13.646,40 km/Rodado

B Operação  do  Tratamento  (armazenamento 
provisório,  tratamento,  trituração  e  destinação 
final  do  material  autoclavado)  e  manutenção 
(predial, das instalações e de equipamentos) da 
UTRSSS.

155.938,44 Kg

C serviços  de  tratamento  e  destinação  final  dos 
resíduos de serviços de saúde - RSS, grupos B 
– químicos e grupos classe A2, A3 e A5.

4.216,92 Kg

(…)

LEIA-SE:

(…)

Item Descrição dos Serviços Quant./
Estimada Unidade Valor 

Unitário
(R$)

A serviços de coleta e transporte dos resíduos (A, 
B  e  E)  de  serviços  de  saúde  –  RSS, 
provenientes  dos  Municípios  Consorciados, 
integrantes da ata.

14.798,40 km/Rodado

B Operação  do  Tratamento  (armazenamento 
provisório,  tratamento,  trituração  e  destinação 
final  do  material  autoclavado)  e  manutenção 

155.938,44 Kg



 

  

(predial, das instalações e de equipamentos) da 
UTRSSS.

C serviços  de  tratamento  e  destinação  final  dos 
resíduos de serviços de saúde - RSS, grupos B 
– químicos e grupos classe A2, A3 e A5.

4.216,92 Kg

(...)

Permanecem inalteradas as demais condições do edital, bem como fica mantida a data do Pregão.

Este Termo fica fazendo parte integrante do Edital.

Pariquera-Açu, aos 11 de janeiro de 2016.

JOSÉ AUGUSTO PINTO
Licitações/Consaúde


