
 

1 Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN 
Rua Maria Pedro de Oliveira esq. c/5, Jardim Primavera, Trindade/GO - CEP: 75380 - 000 

 

 

Trindade, 18 de setembro 2019. 

 

Respostas aos Questionamentos / Pedidos de Esclarecimentods 

 

OBJETO: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de COLETA, 

TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES para fins 

de suporte às atividade de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital 

Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN. 

1. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 3.2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: A prestação dos serviços contempla as 

seguintes atividades: 

A CONTRATADA deverá fornecer recipientes para acondicionamento dos resíduos 

dos grupos A, B e E, em número suficiente para o armazenamento interno e externo. 

Todos os carros coletores deverão ser identificados, na parte externa, com 

logomarca, nome e telefone da CONTRATADA. A identificação dos carros coletores 

e bombonas poderá ser feita com etiquetas adesivas, desde que as mesmas sejam 

resistentes aos processos de higienização e trocadas sempre que necessário. Os 

carros coletores, bombonas e recipientes devem atender as especificações abaixo:  
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- Os Resíduos de Serviços de Saúde deverão ser acondicionados em carros 

coletores de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) de 120, 240, 400 ou mais 

litros, com tampa e rodas revestidas em material que impeçam ruídos, válvula 

de dreno no fundo (somente para os recipientes com mais de 400 litros), 

cantos e arestas arredondados, devidamente identificados. 

- O carro coletor para transporte e acondicionamento de resíduos do grupo A 

(resíduo infectante) e E (perfuro cortante) deve ser de cor branca, 

identificados com a inscrição de ”RESÍDUO INFECTANTE” e símbolo de risco 

associado constante na NBR 7500. 

1.1. A empresa que sagrar-se vencedora, poderá fornecer apenas as Bombonas  

de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), para o armazenamento de todos os 

resíduos cotados (grupos A, B e E). ou se de fato terá que ser armazenado de 

forma distintas?   

1.2. Resposta - É possível a utilização, com o respectivo fornecimento pelo 

proponente, apenas de bombonas para fins de armazenamento dos resíduos do 

tipo A, B e E – desde que esses resíduos fiquem sinalizados e acondicionados 

separada e adequadamente. 


