
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N°2018.10.01.1 - SRP 
cujo objeto é Seleção de melhor proposta para o registro de preços visando Sturas e eventuais 
contratações de empresa para prestação de serviço de coleta, transporte e incineração de resíduos 
sépticos (lixo hospitalar) provenientes da rede pública municipal de saúde de Horizonte/CE, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica 
atestando a regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos 
legais ao respectivo vencedor, a saber. CONSTRUTORA SMART EIItELI..ME, vencedora com valor do 
Lote de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais, e ADJUDICO, nos autos do processo licitatôrio na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.10.01.1 - SRP o Objeto Licitado em favor da empresa: 
CONSTRUTORA SMART EfltELI-ME, conforme itens especificados abaixo: 

LOTE ÚNICO 

Item Descrição Unld. 
Quantidade 
Estimada 
por Mês 

Quantidade 
Estimada 
por Ano 

Valor 
U 

Valor 
Total otai R$ 

Serviço de coleta, transporte e incineração dos 
resíduos do GRUPO A - constituído de 
materiais que contém concentração de presença 
biológica, tais como: sangue, hemoderivados, 
excreções, secreções, líquidos orgânicos entre 
outros e GRUPO E - dos materiais que contém 
resíduos perfurocortantes ou escariricantes, tais 
como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, 
ampolas de vidro, brocas, limas endodónticas, 
pontas 	diamantadas, 	lâminas 	de 	bisturi, 
lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas 
e lamínulas; espátulas; e todo utensílios de 
vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos 
de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros 
similares. 

Kg 2.500 30.000 6,00 180.000,00 

2. 
Serviço de coleta, transporte e incineração dos 
resíduos do GRUPO B, sendo materiais 
químicos, resíduos e produtos Ihrmacêuticos, 
medicamentos vencidos ou contaminados entre 
outros. 

Kg 500 6.000 6,00 36.000.00 

Valor Total do Lote R$ 216.000,00 (duzentos mil reais) e dezesseis 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo 
indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 09 
DE NOVEMBRO DE 2018. 

Everardo Cav cante Do gos 
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 


