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Do: Departamento de Obras
Para: Divisão de Licitação
Processo n°. 89/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA E ANEXOS. INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS; TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS
SÓLIDOS
URBANOS;
COLETA MECANIZADA DE
RESÍDUOS RECICLÁVEIS; VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS; FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS METÁLICAS DE 5,0 M3 - TIPO
CANGURU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.
Prezados,

Em atendimento ao solicitado pela empresa União
Recicláveis referente ao processo em epigrafe, segue os esclarecimentos
abaixo:
Na intenção de dirimir dúvidas pertinentes a participação e juntada de
documentos requisitados no edital N° 44/2018 - Piracaia SP, seguem
questionamentos:
6.2. Comprovação de qualificação técnica - profissional através
Certidões
de
Acervo
Técnico,
CAT’s,
comprovando
a
responsabilidade técnica pela execução de serviços com
características técnicas compatíveis à do objeto deste certame,
conforme a seguir indicado:
1. Coleta de resíduos sólidos urbanos
2. Transporte de destinação final de resíduos sólidos urbanos
3. Coleta mecanizada de resíduos recicláveis
4.Fornecimento, manutenção e higienização de caixa
metálicas de 5,0 m3 - tipo Canguru.
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Pergunta item 4: Como prestamos serviços de transbordo, transporte e
destinação final de resíduos, possuímos diversos contêineres metálicos
de capacidade de 39M3 os quais realizamos o fornecimento, manutenção
e higienização para os municípios e paralelamente a isso, possuímos os
devidos acervos comprovando a aptidão do serviço. Podemos utilizar este
acervo que menciona contêineres metálicos de 39M3 ?
RESPOSTA; A caixa metálica de 5,0 m3 - tipo Canguru, se refere a
contentores de operação por basculamento diretamente no caminhão
compactador de resíduos sólidos, que possuem equipamentos
(levantador) especifico para o basculamento desta caixa.
Somente serão aceitos acervo técnico com características similares ao
serviço descrito.

6.3. Comprovação de qualificação técnica - operacional através de
atestados expedidos por órgãos públicos Federais, Estaduais ou
Municipais, ou por empresas públicas ou privadas, emitidos em
nome da LICITANTE, devidamente registrada em órgão competente,
comprovando a execução de serviços com características técnicas
semelhantes à do objeto deste certame, conforme a seguir indicado
(Súmula do TC n° 24):
1. Coleta de resíduos sólidos urbanos - 3.360 toneladas/ano.
2. Transporte de destinação final de resíduos sólidos urbanos - 3.360
toneladas /ano.
3. Fornecimento de equipe para coleta mecanizada de resíduos
recicláveis - 37 equipes x dia/ano
4. Fornecimento, manutenção e higienização de caixa metálicas de
5,0 m3 - tipo Canguru - 120 unidades x mês/ano.
Pergunta item 3: A coleta de resíduos mesmo que seja mecanizada,
automaticamente necessita de colaboradores que configuram uma
equipe, porém verifica-se que o formato pedido é constituído da seguinte
forma: 37 equipes x dia / ano. Poderiam ser mais objetivos ao
quantitativo pedido? Esta equipe é composta de quantos colaboradores?
São 37 equipes por dia durante um ano?
RESPOSTA: Conforme apresentado no Anexo IV - Memorial
Descritivo/Termo de Referencia - Item 3 - Fornecimento de Equipe
Mecanizada de Resíduos Recicláveis:
A Equipe Mínima para a execução dos serviços será composta de:
-01 (um) motorista;
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- 02 (dois) coletores;
-0 1 (um) caminhão guindauto com capacidade mínima de içamento de
1.000 kg e dotada de carroceria e madeira guarda alta ou gaiola.
Além disso, a CONTRATADA deverá fornecer 20 (vinte) contêineres de 2,5
rm que serão implantados em pontos de grande geração de resíduos
recicláveis e também fará parte da equipe.
A unidade de medição deste serviço será em função do numero de
“equipe x dia” fornecidas mensalmente pela contratada.
Para efeito de comprovação, serão exigidas 37 equipes x dia/ano, ou seja,
1 (uma) equipe tecnicamente similar a descrita acima (mão de obra e
equipamentos) por 37 (trinta e sete) dias, dentro do período de 1 (um)
ano.

Pergunta item 4: Como falado no item anterior, fornecemos
contêineres metálicos de capacidade de 39M3 os quais realizamos,
manutenção e higienização para os municípios que nos contratam. Nosso
acervo atende a solicitação deste item? O quantitativo para este item é de
120 unidades por mês?
RESPOSTA: A caixa metálica de 5,0 m3 - tipo Canguru, se refere a
contentores de operação por basculamento diretamente no caminhão
compactador de resíduos sólidos, que possuem equipamentos
(levantador) especifico para o basculamento desta caixa.
Somente serão aceitos acervo técnico com características similares ao
serviço descrito.
Para efeito de comprovação, serão exigidas 120 unidades x mês / ano, ou
seja, um mínimo de 10 unidades de caixas tecnicamente similares acima
descrita mensais, fornecidos dentro do período de 12 meses, desta forma
totalizando 120 unidades dentro do período de 1 (um) ano.

Piracaia, 25 de junho de 2018.

