
LOGO MARCA DA EMPRESA 

NOME COMERCIAL DA EMPRESA 

CNPJ Nº 

 
 

Ao 
Governo do Estado de Roraima 
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU  
Gerencia Especial de Cotação – GEC 
 
    

 
 
 

CARIMBO CNPJ Nº 
 

 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

PROCESSO SEI Nº 20101.002982/2021.86 

 

 Eventual Contratação de Empresa especializada para desenvolvimento de serviços 
contínuos  de gestão de resíduos de Serviço de saúde compreendendo desde o auxílio na 
elaboração e atualização dos planos de gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde- 
PGRSS, devidamente autorizado, o monitoramento, armazenagem em abrigo externo,  coleta, 
transporte, tratamento e destinação final adequadas dos resíduos do Serviço de Saúde - RSS 
,compreendendo desde o plano de gerenciamento (PGRSS), monitoramento, armazenagem 
gerados, fornecimento de insumos e equipamentos para coleta, armazenagem e transporte  pelas 
Unidades de Saúde e Hospitalares da Secretaria Estadual de Saúde da Capital e Interior, em 
conformidade com as Normas exigidas.   
 
 

 
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
MENSAL (KG) 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

ANUAL (KG) 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Contratação de Empresa 
especializada para 
desenvolvimento de 
serviços contínuos  de 
gestão de resíduos de 
Serviço de 
saúde  compreendendo 
desde o auxílio na 
elaboração e atualização 
dos planos de 
gerenciamento de 

Kg 40.112,16 481.345,92   



Resíduos de Serviço de 
Saúde- PGRSS, 
devidamente autorizado, o 
monitoramento, 
armazenagem em abrigo 
externo,  coleta, transporte, 
tratamento e destinação 
final adequadas dos 
resíduos do Serviço de 
Saúde - RSS, 
compreendendo desde o 
plano de gerenciamento 
(PGRSS), monitoramento, 
armazenagem gerados, 
fornecimento de insumos e 
equipamentos para coleta, 
armazenagem e 
transporte  pelas Unidades 
de Saúde e Hospitalares da 
Secretaria Estadual de 
Saúde  da CAPITAL em 
conformidade com as 
Normas exigidas. 

2 

Contratação de Empresa 
especializada para 
desenvolvimento de 
serviços contínuos  de 
gestão de resíduos de 
Serviço de 
saúde  compreendendo 
desde o auxílio na 
elaboração e atualização 
dos planos de 
gerenciamento de 
Resíduos de Serviço de 
Saúde- PGRSS, 
devidamente autorizado, o 
monitoramento, 
armazenagem em abrigo 
externo,  coleta, transporte, 
tratamento e destinação 
final adequadas dos 
resíduos do Serviço de 
Saúde - RSS 
,compreendendo desde o 
plano de gerenciamento 
(PGRSS), monitoramento, 
armazenagem gerados, 
fornecimento de insumos e 
equipamentos para coleta, 
armazenagem e 
transporte  pelas Unidades 
de Saúde e Hospitalares da 
Secretaria Estadual de 
Saúde  do INTERIOR em 

Kg 20.008,87 240.106,44   



conformidade com as 
Normas exigidas. 

       

  
 

VALIDADE DE 180 DIAS. 

Favor mencionar os dados abaixo na proposta: 

a) Dados cadastrais;  

b) demais impostos e custos, deverão ser inclusos; 

c) Assinatura e data. 

 

_______________________________________ 

Local e Data 

_______________________________________ 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 

 

OBS: RESPONDER PARA O E-MAIL – cotacao.cgplan@saude.rr.gov.br 

 


