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Maceió AL, 19 de maio de 2020.    

AO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
CNPJ: 06.015.041/0001-38 

Prezado Senhor (a): 

A SERQUIP Tratamento Resíduos AL Ltda empresa sediada na cidade de Maceió/AL, vem 

por meio desta oferecer-lhe seus serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final 

dos resíduos dos serviços de saúde, classes I, dos grupos A, B e E,  de acordo com a Resolução 

CONAMA Nº 358/05 e RDC Nº 222/18. 

DOS SERVIÇOS: Consiste em coletar, transportar, em recipiente adequado de polietileno de 

alta densidade, revestidas internamente com saco plástico compatível com seu volume e 

posteriormente, tratar por meio térmico, de modo que os torne inerte ou descaracterizado, 

permitindo sua correta disposição provenientes de suas atividades realizadas na Unidade-Pilar. 

DO ACONDICIONAMENTO DOS SERVIÇOS: Serão fornecidas de acordo com a sua demanda 

unidade(s) de bombona(s) com frequência de coleta SEMANAL. 

A UNIDADE DE TRATAMENTO: A unidade de tratamento é composta por autoclave e incinerador 

da marca INCOL, com tecnologia inglesa. Este sistema, largamente utilizado na Europa, 

garante um tratamento seguro, destruindo completamente toda forma de micro-organismos e 

alterando as características físico-químicas dos produtos, sem poluir o meio ambiente. 

DO CERTIFICADO DE GERENCIAMENTO: Após a realização dos serviços, para os clientes 

adimplentes poderá ser emitido sempre que solicitado, o Certificado de Tratamento, contendo: 

tipo do resíduo (resíduos de saúde); período do recebimento do resíduo para tratamento, 

quantidade de bombonas e nota fiscal correspondente ao serviço executado. 

DO PREÇO:  

ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE  

01 

Coleta, transporte, tratamento de 

destinação final de resíduos dos serviços 

de saúde - RSS 

R$ 81,15 

 

BOMBONA 200 

LITROS 

 

DA VALIDADE: 30 (trinta) dias a contar desta data. 

DO PRAZO: 10 (dez) dias a partir da emissão da nota fiscal 

Atenciosamente, 

 


