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FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO  
 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de: 

• Coleta, transporte e destinação final de resíduos Classe II 

• Coleta, transporte e destinação final de resíduos recicláveis 

• Coleta, transporte e destinação final de resíduos perigosos Classe I 

• Coleta, transporte e destinação final de resíduos de serviço de saúde 
 
1. IMPORTANTE: 

 
 
1.2 CRONOGRAMA: 
 

Atividade/Evento Data até 

Publicar briefing no site do Hospital Evangélico de Vila Velha  19/06/2018 

Enviar dúvidas sobre o escopo técnico do contrato 23/06/2018 

Enviar esclarecimento/dúvidas ao proponente 25/06/2018 

Realizar reunião presencial/esclarecimento/escopo (caso necessário) 26/06/2018 

Enviar proposta técnica/comercial 27/06/2018 

Equalizar proposta técnica/comercial 29/06/2018 

Definir proponente vencedor 03/07/2018 

Iniciar serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos/recicláveis 09/07/2018 

 
DÚVIDAS: Será permitido esclarecimento de dúvidas até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para limite 
de recebimento das propostas, somente através dos seguintes contatos: 

• E-mail: controle.ambiental@hevv.aebes.org.br; ana.reis@hevv.aebes.gov.br; 
compras2@hevv.aebes.org.br 

Data da Publicação: às 09:00 do dia 19 de junho de 2018    
 
Limite para o recebimento das propostas: às 17:00 do dia 27 de junho de 2018 
 
OBS.: O fechamento e negociação das propostas será no primeiro dia subsequente ao limite de recebimento 
das propostas. As propostas deverão ser entregues somente no e-mail abaixo. 

mailto:controle.ambiental@hevv.aebes.org.br
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• Hospital Evangélico de Vila Velha: (27) 2121-3782 
 

2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO PARA AQUISIÇÃO:  
(    ) Menor Preço 
(    ) Melhor Técnica (cobertura)      
( X ) Melhor Preço e Técnica (cobertura) 
(    ) Outro – Descrever:  

 
3. DADOS DA CONTRATANTE 
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, Mantenedora de uma unidade de saúde própria 

e gestora de outras duas unidades de saúde, é responsável pela gestão de mais de 225 leitos e 

aproximadamente 1.000 (um mil) funcionários diretos. A unidade de saúde é: 

 

• Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV): Rua Vênus s/n, Bairro Alecrim, Vila Velha/ES – CEP 29.118-
060; CNPJ 28.127.926/0001-61 

 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Evitar que resíduos sejam descartador de maneira inadequada, causando multas ou sanções ambientais. 
 
4.1. ESCOPO DO SERVIÇO 
 
RESÍDUOS RECICLÁVEIS 
A reciclagem compreende uma séria de atividades de coleta, separação e transporte de matérias que se 
tornariam lixo, mas que tem um valor econômico, podendo gerar renda a empresa, que são os seguintes 
materiais: Papel, copos descartáveis, resíduos orgânicos (sobra de restaurante e varrição de áreas comuns), 
sucata de materiais ferrosos e não ferrosos, madeiras e pó de serra, galões, bombonas e etc. 
 
Além da renda que a reciclagem pode trazer, temos outros benefícios, tais como: redução dos espaços 
ocupados por resíduos, redução da presença e proliferação de vetores e redução do mau cheiro. 
 
A frequência de recolhimento deverá ser diária, sem a necessidade de comunicação prévia, para os seguintes 
resíduos: Papel, copos descartáveis, resíduos orgânicos (sobra de restaurante e varrição de áreas comuns). 
A frequência deverá ser semanal ou sempre que solicitado, a comunicação para recolhimento destes resíduos 
será feita via contato telefônico ou e-mail, para os seguintes resíduos: sucata de materiais ferrosos e não 
ferrosos, madeiras e pó de serra, galões, bombonas e etc. 
 
Os resíduos só poderão sair do HEVV acompanhados dos seguintes documentos: ticket de pesagem, Manifesto 
de Transporte de Resíduos (MTR, que é emitida pelo HEVV) e nota fiscal de venda de resíduos. 
 
Ao final de cada mês o reciclador deverá emitir um Certificado de Destinação Final de Resíduos com as 
seguintes informações: Quantidade de resíduos coletado no mês e destinação dada ao resíduo. Juntamente 
deverá entregar a 4ª via das MTR’s assinadas pelo gerador, transportador e destinatário. 
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RESÍDUOS CLASSE II-A 
Compreende à essa classe, os resíduos não recicláveis e que não tenham nenhum potencial de contaminação 
ou danos ao meio ambiente, tais como: papeis toalha, papeis higiênicos, guardanapos, fraldas descartáveis, 
absorventes, fita adesiva, papel carbono, papeis sujos com alimentos, bitucas de cigarro. 
Esses resíduos serão coletados, transportados e destinados em aterro sanitário classe II. 
 
A frequência de recolhimento deverá ser diária, sem a necessidade de comunicação prévia. 
 
Os resíduos só poderão sair do HEVV acompanhados dos seguintes documentos: ticket de pesagem e 
Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR, que é emitida pelo HEVV). 
 
Ao final de cada mês o reciclador deverá emitir um Certificado de Destinação Final de Resíduos com as 
seguintes informações: Quantidade de resíduos coletado no mês e destinação dada ao resíduo. Juntamente 
deverá entregar a 4ª via das MTR’s assinadas pelo gerador, transportador e destinatário. 
 
 
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
Compreende à essa classe, os resíduos não recicláveis e com alto potencial de contaminação ou danos ao meio 
ambiente, resíduos resultantes de atividades de prestação de cuidados de saúde a seres humanos, nas áreas da 
prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou investigação e ensino,  resíduos provenientes de quartos 
ou enfermarias de doentes infeciosos ou suspeitos, de unidades de hemodiálise, de blocos operatórios, de 
salas de tratamento, de salas de autópsia e de anatomia patológica, de patologia clínica e de laboratórios, Todo 
o material utilizado em diálise, peças anatómicas, resíduos que resultam da administração de sangue e 
derivados, sacos coletores de fluidos orgânicos e respetivos sistemas, material de prótese retirado a doentes, 
fraldas descartáveis contaminados ou com vestígios de sangue, material de proteção individual utilizado em 
cuidados de saúde e serviços de apoio geral em que haja contato com produtos contaminados (luvas, 
máscaras, aventais e outros).. 
Esses resíduos serão coletados, transportados e destinados em aterro sanitário classe I. 
 
A frequência de recolhimento deverá ser diária, sem a necessidade de comunicação prévia. 
 
Os resíduos só poderão sair do HEVV acompanhados dos seguintes documentos: ticket de pesagem e 
Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR, que é emitida pelo HEVV). 
 
Ao final de cada mês o reciclador deverá emitir um Certificado de Destinação Final de Resíduos com as 
seguintes informações: Quantidade de resíduos coletado no mês e destinação dada ao resíduo. Juntamente 
deverá entregar a 4ª via das MTR’s assinadas pelo gerador, transportador e destinatário. 
 
 
RESÍDUOS PERIGOSOS CLASSE I 
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Compreende à essa classe, os resíduos não recicláveis e com alto potencial de contaminação ou danos ao meio 
ambiente, devendo obrigatoriamente ser descartado por empresas especializadas. 
Fazem parte desse grupo: resíduos de tintas e solventes, thinners, óleos e graxas, lâmpadas fluorescentes e 
equipamentos eletrônicos. 
 
A frequência de recolhimento deverá ser mensal ou sempre que solicitado, com necessidade de comunicação 
prévia via telefone ou e-mail. 
 
Os resíduos só poderão sair do HEVV acompanhados dos seguintes documentos: ticket de pesagem e 
Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR, que é emitida pelo HEVV). 
 
Ao final de cada mês o reciclador deverá emitir um Certificado de Destinação Final de Resíduos com as 
seguintes informações: Quantidade de resíduos coletado no mês e destinação dada ao resíduo. Juntamente 
deverá entregar a 4ª via das MTR’s assinadas pelo gerador, transportador e destinatário. 
 

 
OBSERVAÇÕES GERAIS: 

1. A CONTRATADA deverá disponibilizar o EPI aos seus funcionários de acordo com as normas e 
legislações vigentes, não sendo de responsabilidade do HEVV o fornecimento de EPI’s. 

2. Danos ao patrimônio do HEVV pelo prestador no ato do recolhimento serão responsabilidade do 
mesmo, devendo o HEVV ser ressarcido pelo prestador. 

3. Em caso de estabelecimento de rotina diária, semanal ou com outra frequência, deverá ser mantido no 
HEVV , pela empresa CONTRATADA, contentores para armazenamento temporário conforme orientado 
pelo responsável técnico do HEVV. 

 
 
5. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 
5.1. Documentação obrigatória para habilitação:  
A empresa deve estar devidamente habilitada, consoante a legislação regulamentar, para a prestação do 
serviço para o qual poderá ser contratada, devendo fornecer anexo à proposta e sempre que solicitado, os 
seguintes documentos: 

• Certidão Negativa de débito Estadual; 

• Certidão negativa de débito emitida pela Secretaria de Fazenda do município no qual a empresa estiver 
sediada; 

• Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da União; 

• Certidão Negativa de débitos Trabalhistas emitida pelo site do Ministério do Trabalho e Emprego; 

• Certidão de Regularidade do FGTS.  

• Alvará de funcionamento e demais alvarás obrigatórios em relação ao ramo de atividade desenvolvida; 
(Exemplos: Alvará de vigilância sanitária e corpo de bombeiro); 

• Certidão de regularidade técnica (CRT), se houver imposição legal para o ramo de atividade; 

• Anotação de responsabilidade técnica (ART), se houver imposição legal para o ramo de atividade; 

• Contrato social e alterações; 
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• Apresentação da Carta de Referência emitida por duas empresas atestando a capacidade técnica nos 
casos em que se aplicar; 

• Carta de Exclusividade se for o caso. 
 

 Obs: A ausência de qualquer documento acima impede a participação na cotação, mesmo que a 
empresa atenda aos critérios estipulados no item 2. 

 
5.2. Documentação Específica exigida do serviço/produto:  
 

• A empresa deverá apresentar os seguintes documentos: 
Cadastro Técnico Federal (IBAMA) quando aplicável 
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – IBAMA (TCFA) quando aplicável 
Licença ambiental para coleta 
Licença ambiental para transporte 
Licença ambiental para destinação final 
 
Além dos documentos acima citados as empresas responsáveis pela coleta de resíduos perigosos deverão 
complementar com os seguintes documentos: 
Certificado de Inspeção Veicular (CIV) 
Certificado de Inspeção de transporte de produtos perigosos (CIPP) 
Autorização da Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) 
Certificado MOPP (Movimentação Operacional de Produtos Perigosos) 
Ficha de emergência 
Plano de emergência e continência 

 

• A empresa deve estar devidamente habilitada, regularizada junto a ANS, consoante a legislação 
regulamentar, para a prestação do serviço. 

• Caso o serviço a ser prestado tenha necessidade de alocar pessoa(s) na CONTRATANTE, será solicitado 
a apresentação da documentação exigida pelo SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho) descrita no Anexo II - Solicitação de documentos a terceiros, após 
análise do Anexo I - Ficha de Registro do Prestador de Serviços referente ao Manual de terceiros, o 
qual é parte integrante do presente documento. O Anexo II será enviado pelo SESMT caso necessário. 

• Nas contratações que envolverem a prestação de serviços, serão retidos na fonte os tributos federais, 
quando aplicável.  

 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E FORMA DE REMUNERAÇÃO 

 
• Cumprir integralmente a Lei Federal nº 9.656/98 e rol de procedimentos editado pela Agência Nacional 

de Saúde – ANS. 

• Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, bem como sua 
cessão ou transferência, total ou parcial. 
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• É expressamente vedado a qualquer das partes desconto ou cobrança de duplicata através de rede 
bancária ou de terceiros, bem como a cessão de crédito dos valores objetos deste contrato ou sua 
dação em garantia. 
 
 

7. FORMA DE REMUNERAÇÃO 

• Os pagamentos serão condicionados à apresentação mensal da Nota Fiscal dos serviços 
executados/produtos/detalhados entregues, acrescida dos documentos (Conforme item 5.1), que 
comprovem a regularidade fiscal da CONTRATADA, sendo pago em até 15 (quinze) dias após a data de 
emissão da nota fiscal. 

 
8. A VIGÊNCIA DO CONTRATO 
12 (doze) meses; Com a possibilidade de aditivo por mais 12 meses 
(Caso seja contrato de adesão deve ser enviado o contrato juntamente com a proposta) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DO PRESTADOR 
DE SERVIÇO 

 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

CEP: Cidade: UF: 

Tel.:  E-mail: 

Representante(s) legal(s) do Contrato Social: 

Tel:  

Tempo previsto para realização do trabalho:                       Previsão de Início do Trabalho: 

Nº Total de funcionários:                                                      Quantos atuarão na AEBES: 

Nº de Sócios:                                                                        Quantos atuarão na AEBES: 

1. Descrição sumária das atividades: 
________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Setores de atuação: 
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______________________________________________________________________________________ 

 

3. Listar os materiais a serem utilizados (máquinas, equipamentos, dosímetros, ferramentas e outros) e 

produtos químicos: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

4. Definir os momentos de ruídos, odor intenso, necessidade de Paralisação ou outro fator que podem intervir 

na rotina diária dos empregados da AEBES: 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5. Informar quais os equipamentos de proteção individual - EPI’s serão utilizados, com respectivo Nº do 

Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

6.  Indicar um empregado para compor a CIPA, conforme NR 05 - Contratantes e Contratadas, participando 
das reuniões mensais (no caso de tempo de serviço superior a seis meses). 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

7. Observações: 

______________________________________________________________________________________ 

 

Data: ____/____/_______            Assinatura do Prestador de Serviço_________________________ 

 
 


