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ANEXO - CONTRATO Nº 000049/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002146

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Dispensa Nº 000030/2018 000850/2017

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL
DE EFLUENTES LIQUIDOS
de serviço de análise de solos e plantas, classificados
como resíduos classe i de acordo com a rdc 306/04 e
resolução conama 358/05. operação de coleta, transporte e
destinação final de efluentes líquidos gerados no laboratório
de análise de solos e plantas, depósito e demais
dependências, que serão acondicionados em embalagens
apropriadas, bem como o transporte, respeitando todas as
normas e legislação pertinentes e exigidas pelos órgãos
fiscalizadores; utilização de técnicas que garantam
condições de acondicionamento e a integridade dos
trabalhadores, da população e meio ambiente. o efluente
líquido conterá soluções de  produtos químicos utilizadas
para análise de solos e plantas, solo e plantas contaminado
por produtos químicos e solução de lavagem de vidrarias. o
ponto de coleta será o laboratório de análise de solos e
plantas. a periodicidade de coleta será de acordo com a
demanda do laboratório, sendo a maior demanda
compreendida entre os meses de abril e outubro.

conforme especificidades detalhadas no termo de
referência.

5.161,001300,00 3,97L001

SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL
DE RESIDUOS SOLIDOS
de serviço de análise de solos e plantas, classificados
como resíduos classe i de acordo com a rdc 306/04 e
resolução conama 358/05. operação de coleta, transporte e
destinação final de resíduos sólidos gerados no laboratório
de análise de solos e plantas, depósito e demais
dependências, que serão acondicionados em embalagens
apropriadas, bem como o transporte, respeitando todas as
normas e legislação pertinentes e exigidas pelos órgãos
fiscalizadores; utilização de técnicas que garantam
condições de acondicionamento e a integridade dos
trabalhadores, da população e meio ambiente. o resíduo
sólido conterá embalagens de produtos químicos, solo
contaminado por produtos químicos, vidrarias e demais itens
do laboratório que necessitem ser descartados. o ponto de
coleta será o laboratório de análise de solos e plantas. a
periodicidade de coleta será de acordo com a demanda do
laboratório, sendo a maior demanda compreendida entre os
meses de abril e outubro.

conforme especificidades detalhadas no termo de
referência.

79,4020,00 3,97KG002

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              5.240,40

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              5.240,40

CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA - EPP:                        5.240,40
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