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ADJUDICAÇÃO 
   
  Raul Paiva de Souza, pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal 
conforme Portaria nº3417/2016 e Decreto nº. 013/2007, no uso de suas 
atribuições, considerando que a proposta apresentada, atendeu aos 
interesses do Município, estando o preço de acordo com o cotado no 
mercado, resolve adjudicar a empresa: Serquip Tratamento de Resíduos 
MG Ltda, no valor abaixo: 

 

ITEM QUANT UNID DESCRIMINAÇÃO VR.UNIT  VR.TOTAL 

1 1920 kg 

Recolhimento, tratamento e destinação final do lixo 

hospitalar, gerado pelas unidades de Saúde, PSFs, 

laboratório, consultório dentário, farmácias, pronto 

socorro, hospitais e clínicas da Prefeitura 

Municipal de Rodeiro. A empresa deverá recolher 

quinzenalmente este lixo. Local de armazenamento 

do lixo deverá ser indicado pela  PM de Rodeiro, e 

o destino final do lixo forma e local de desprezar 

ou incinerar este lixo hospitalar deverá ser de 

responsabilidade da empresa vencedora.  

 R$           
6,00  

 R$   
11.520,00  

 
 

Objeto: O registro de preços para contratação de empresa para 
prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição 
final de resíduos hospitalares, por um período de 12 (doze) meses, 
atendendo a solicitação da secretaria municipal de saúde conforme 
edital e seus anexos; Processo Licitatório Nº 062/2016 – Pregão Presencial 
036/2016 – Registro de Preço 021/2016. 
 

 
Rodeiro, 02 de Janeiro de 2017. 

 
 

RAUL PAIVA DE SOUZA 
Pregoeiro Oficial 
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HOMOLOGAÇÃO 

 
 
Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, o Prefeito 
Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo assinado, 
acolhendo a manifestação da Comissão Permanente de Licitação, levando em 
consideração a abertura e julgamento do Processo 061/2016 Pregão Presencial 
036/2016 Registro de Preço 021/2016, tendo cumprido todos os requisitos e princípios 
estabelecidos em lei, Homologa o objeto da licitação supra citada, que tem como 
vencedor abaixo e cujo objeto é: registro de preços para contratação de empresa para 
prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos 
hospitalares, por um período de 12 (doze) meses, atendendo a solicitação da 
secretaria municipal de saúde conforme edital e seus anexos. 

 

 
Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda 

05.266.324/0004-
32 

 

      ITEM QUANT UNID DESCRIMINAÇÃO VR.UNIT  VR.TOTAL 

1 1920 kg 

Recolhimento, tratamento e destinação final 

do lixo hospitalar, gerado pelas unidades de 

Saúde, PSFs, laboratório, consultório 

dentário, farmácias, pronto socorro, hospitais 

e clínicas da Prefeitura Municipal de Rodeiro. 

A empresa deverá recolher quinzenalmente 

este lixo. Local de armazenamento do lixo 

deverá ser indicado pela  PM de Rodeiro, e o 

destino final do lixo forma e local de 

desprezar ou incinerar este lixo hospitalar 

deverá ser de responsabilidade da empresa 

vencedora.  

 R$           6,00   R$   11.520,00  

 
Rodeiro, 02 de Janeiro  de 2017 

 
Luiz Antônio de Medeiros 

Prefeito Municipal 


