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JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
  A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da secretária Josely Maria 
Silva Almeida, vem justificar o presente processo administrativo para Contratação de empresa 
para a prestação especializada em coleta, transporte, armazenamento, tratamento e 
destinação final do lixo Hospitalar, Unidades Básicas de Saúde, UPA, CAPS e SAMU, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto – 
MA. 
 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
  A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, conforme 
diploma legal abaixo citado: 
  
  Art. 24 -  É dispensável a licitação: 
   
  II - "para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos 
nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;" 
 
 
 
  O presente processo administrativo tem por objeto a empresa para a prestação 

especializada em coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final do lixo 

Hospitalar, Unidades Básicas de Saúde, UPA, CAPS e SAMU. A prestação de serviços 

continuados por empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e descarte de 

resíduos dos serviços de saúde (lixo hospitalar/infectante), gerados pelo Hospital, Unidades 

Básicas de Saúde, UPA, CAPS e SAMU, visa atender a Resolução nº 358, de 29 de abril de 

2005, emitida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, do Ministério do Meio 

Ambiente, que em seu Art. 3º dispõe que “Cabe aos geradores de resíduos de serviços de 

saúde e ao responsável legal, referidos no art. 1º desta Resolução, o gerenciamento dos 

resíduos desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais 

e de saúde pública e saúde ocupacional, sem prejuízo de responsabilização solidária de todos 

aqueles, pessoas físicas e jurídicas que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar 

degradação ambiental, em especial os transportadores e operadores das instalações de 

tratamento e disposição final, nos termos da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981”, da 

Resolução RDC 306, de 07 de dezembro de 2004, demais normas, leis e decretos que 

regulam a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência.  

 

Vale ressaltar que o acúmulo de Lixo Hospitalar é de extrema periculosidade, podendo 
gerar a proliferação de doenças, com isso, colocar em risco a saúde pública. Além, trata-se 
de um serviço essencial, bem como é necessário que o serviço contratado seja de forma 
contínua. 
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JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
  A escolha da proposta mais vantajosa, foi decorrente de uma prévia análise de 
mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatíveis com a realidade 
mercadológica e necessidade desta municipalidade. 
 
  Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com STERLIX 
AMBIENTAL, no valor de R$ 11.453,67  (onze mil, quatrocentos e cinquenta e três e sessenta 
e sete centavos), levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, conforme 
documentos acostados aos autos deste processo.  

 
Coelho Neto - MA, 25 de outubro de 2022 

 
 
 
 

___________________________________ 
Josely Maria Silva Almeida 

Secretário Municipal de Saúde 

Portaria 010/2022 
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