
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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ERRATA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017.  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste da Bahia- CIS, no uso de suas 
atribuições, publica ERRATA junto ao Edital de Licitação Processo administrativo 
nº 003/2017.Pregão presencial nº 001/2017, para nele fazer constar que:  

ONDE SE LÊ 

10.3.3. Qualificação Técnica 

XIII. Para  

I. d) ATCP - Autorização de Transporte de Carga Perigosa – Emitida 
pelo órgão ambiental Estadual da sede da licitante contendo a 
Atividade Autorizada de coleta e/ou transporte de cargas perigosas. 
 
e) Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de 
Produtos Perigosos – IBAMA, só para a empresa licitante que não 
tenha sede no Estado da Bahia. 

LEIS-SE 

10.3.3. Qualificação Técnica 

XIII. Para 

I. d) ATCP - Autorização de Transporte de Carga Perigosa – Emitida 
pelo órgão ambiental Estadual da sede da licitante contendo a 
Atividade Autorizada de coleta e/ou transporte de cargas perigosas 
e/ou Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de 
Produtos Perigosos – IBAMA, só para a empresa licitante que não 
tenha sede no Estado da Bahia. 

 

ONDE SE LÊ 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

1 - OBJETO  
A Empresa Contratada deverá apresentar suas Licenças Ambientais de 
Transporte e Operação de Unidade de Tratamento (esterilização por 
autoclavagem e trituração) dos resíduos sólidos de saúde, com a consequente 
disposição final, tudo de acordo com a Resolução nº 283, de 12 de julho de 
2.001, de 12 de julho de 2.001, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA; Resolução RDC ANVISA nº 36, de 04 de março de 2.004, e demais 
legislações e/ou regulamentações que vierem a ser editadas durante a vigência 
do Contrato Administrativo. 

LEIA-SE 
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A Empresa Contratada deverá apresentar suas Licenças Ambientais de 
Transporte e Operação de Unidade de Tratamento dos resíduos sólidos de 
saúde, com a consequente disposição final, tudo de acordo com a Resolução nº 
283, de 12 de julho de 2.001, de 12 de julho de 2.001, do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – CONAMA; Resolução RDC ANVISA nº 36, de 04 de março 
de 2.004, e demais legislações e/ou regulamentações que vierem a ser editadas 
durante a vigência do Contrato Administrativo. 

 

ONDE SE LÊ 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

6 - EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS  
i) A presente contratação tem por finalidade coletar, transportar, tratar (por 
autoclavagem), descaracterização por moagem e dar destinação final adequada 
a todo e quaisquer Resíduos de Serviço de Saúde – RSS, apresentado pelo 
gerador/prestador, sob fiscalização da CONTRATANTE, como também dos 
setores vistoriados e fiscalizados da Administração Pública, respeitando todas as 
legislações pertinentes e vigentes. 
 

LEIA-SE 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

6 - EXECUÇÃO, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS  
i) A presente contratação tem por finalidade coletar, transportar, tratar, e dar 
destinação final adequada a todo e quaisquer Resíduos de Serviço de Saúde – 
RSS, apresentado pelo gerador/prestador, sob fiscalização da CONTRATANTE, 
como também dos setores vistoriados e fiscalizados da Administração Pública, 
respeitando todas as legislações pertinentes e vigentes. 
 

 

 

 

Mauricio Silva 
Pregoeiro 


