Aviso de Audiência Pública nº 01/2019
Número do processo: 23533.038041/2019-74

Data da Audiência Pública: 11/12/2019, 14h00 às 17h00.

O Complexo Hospitalar da UFC, formado pelo Hospital Universitário Walter Cantídio –
HUWC e pela Maternidade Escola Assis Chateaubriand – MEAC, administrado pela
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Ebserh, situado na Rua Pastor
Samuel Munguba, 1290, Rodolfo Teófilo, Cep: 60.430-372 – Fortaleza/CE, inscrito no
CNPJ nº 07.272.636/0002-12, torna pública a realização de Audiência Pública, a fim de
submeter à consulta a pretensa contratação do serviço de coleta, transporte e
destinação final dos resíduos de serviço de saúde produzidos nesse complexo
hospitalar.

Trata-se de uma etapa preliminar do planejamento da contratação, na qual pretende-se
receber contribuições acerca de seu objeto, bem como esclarecer eventuais dúvidas,
permitindo aos interessados a indicação de sugestões e comentários.

As informações coletadas serão analisadas e ajudarão a avaliar a completude e a
coerência da especificação dos requisitos, servindo como base para a elaboração do
Termo de Referência.

Ressalta-se que a contratação será realizada por pregão eletrônico no site Comprasnet,
sob o regime da Lei nº 13.303/2016, do Regulamento de Licitações e Contratos da
Ebserh e do Decreto nº 10.024/2019.
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Os seguintes assuntos serão discutidos nessa Audiência:
 Atendimento a RDC 222/2018;
 Locais autorizados para destinação final dos Resíduos de Serviço de Saúde;
 Destinação final de produtos químicos como formol e xilol;
 Formas de tratamento dos resíduos – incineração X autoclavagem
 Licenças necessárias para a realização do serviço de coleta e incineração;
 Modalidades de licitação para a contratação do serviço.

Por fim, informamos que a audiência será realizada no dia 11/12/2019, das 14h00 às
17h00, no auditório do centro de pesquisa, localizado na Rua Coronel Nunes de Melo,
S/N - Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE, ao lado da Maternidade Escola Assis
Chateaubriand – MEAC.

Os interessados devem confirmar presença antecipadamente, enviando nome
completo, empresa, cargo, telefone e e-mail de contato, até as 18h00 do dia
09/12/2019, pelo e-mail licitação.huwc@ebserh.gov.br.

A comunicação com a equipe será feita exclusivamente por meio do endereço eletrônico
supracitado. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser enviadas por esse canal de
comunicação.

___________________________________________
Eugenie Desiree Rabelo Neri Viana
Superintendente substituta do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh
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