
 

RESULTADO PROCESSO DE COLETA DE PREÇOS DE FORNECEDORES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RETIRADA E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO QUÍMICO E INFECTANTE ATENDENDO A 

DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO. 

 

Aos 21 dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, o Instituto Sócrates Guanaes publicou em seu site 

(www.isgsaude.org), o chamamento do processo de coleta de preço nº 026/2018 para contratação de empresa 

especializada na execução de serviços de retirada e destinação final de lixo químico e infectante do Hospital Regional 

de Registro (HRR). 

 

Aberto o processo, fora recebido tempestivamente 2 (dois) declínios e 2 (duas) propostas: 

A empresa AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 07.067.001/0001-00, apresentou em 28 
de agosto de 2018, proposta com o valor por container de R$ 76,16 (setenta e seis reais e dezesseis centavos), 
atendendo as exigências contidas no termo de referência. 

A empresa SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 06.208.833/0001-29, declínou do 
processo em 30 de agosto de 2018. 

A empresa RK EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA ME, inscrita sob o CNPJ nº 07.137.159/0001-00, apresentou em 
12 de setembro de 2018, proposta com o valor por container de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), atendendo as 
exigências contidas no termo de referência 

A empresa COLEFAR LTDA ME, inscrita sob o CNPJ nº 04.962.103/0001-93, declínou do processo em 18 de setembro de 
2018. 

Ato contínuo a empresa AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, foi classificada e restou vencedora do processo, 
pois ofertou o menor valor para prestação dos serviços, critério de julgamento contido na alínea “h” do ítem 5.1 do 
termo de referência. 

Foi realizada consulta da empresa participante, CNPJ da empresa, no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS 

E SUSPENSAS (CEIS), sendo constatada sua aptidão em participar do processo. 

 
Nada mais a ser tratado, declara-se vencedora do processo de coleta de preços de serviços de retirada e destinação 

final de lixo químico e infectante para o Hospital Regional de Registro. 

 

Registro/SP, 25 de outubro de 2018. 
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