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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2021– SESAU

SOB REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO:  20101.002982/2021.86  –  INTERESSADO:  SESAU –  UASG  456961.  O  Pregoeiro  da
Comissão Setorial de Licitação – CSL, da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Roraima torna
público aos interessados em participar do Pregão supracitado, cujo objeto e a Eventual Contratação de
Empresa especializada para desenvolvimento de serviços contínuos de gestão de resíduos de Serviço
de saúde compreendendo desde o auxílio na elaboração e atualização dos planos de gerenciamento
de  Resíduos  de  Serviço  de  Saúde-  PGRSS,  devidamente  autorizado,  o  monitoramento,
armazenagem em abrigo externo,  coleta, transporte, tratamento e destinação final adequadas dos
resíduos do Serviço de Saúde - RSS ,compreendendo desde o plano de gerenciamento (PGRSS),
monitoramento,  armazenagem  gerados,  fornecimento  de  insumos  e  equipamentos  para  coleta,
armazenagem e  transporte   pelas  Unidades  de  Saúde e  Hospitalares  da Secretaria  Estadual  de
Saúde da Capital e Interior do Estado de Roraima, em conformidade com as Normas exigidas de
acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA Anexo
I  do  Edital.  A  abertura  do  Certame  Licitatório,  dar-se-á  no  dia  13/07/2021,  às  09:30h  (horário  de
Brasília). O Edital se encontrará à disposição dos interessados através do site: www.gov.br/compras no
link: ACESSO LIVRE – CONSULTA – AVISOS DE LICITAÇÕES e no site www.saude.rr.gov.br  no
link: CSL, a partir do dia 30/06/2021.

Documento assinado eletronicamente por Rodolfo Cardoso de Melo, Pregoeiro, em 28/06/2021,
às 10:37, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar
informando o código verificador 2293595 e o código CRC C9AFA8DC.
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