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Após realizados questionamentos que resultaram na suspensão do presente Pregão,
foram necessários os seguintes ajustes no Edital e seus instrumentos para atendimento ao disposto
nos DOCs 35, 36 e 43:
1) Nos subitens que tratam de “planilha de custos” foram feitas as seguintes alterações: a) excluídos
os subitens 6.3.1, 6.3.2, 8.2, 8.3, 8.4 e 10.1.2; b) no subitem 8.4 suprimiu-se a expressão “pela
análise da planilha de custos”; c) no subitem 6.3 retirou-se a expressão “apurados mediante o
preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste
Edital”;
2) Referente ao pedido de alteração do item 9.9.1 da minuta (DOC 36, fl. 6) – regularidade fiscal e
trabalhista - para retirada do cadastro de pessoas físicas, “prova de inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;”, salienta-se que este item
permanecerá como está porque segue o modelo de edital da AGU e também entende-se que, neste
caso, o conectivo “ou” dá idéia de escolha e não de inclusão simultânea.
3) No subitem 9.11 – qualificação técnica, foram realizadas as seguintes alterações: a) acréscimo
do subitem 9.11.2 “Apresentar licença de coleta e transporte de resíduos Classe I, emitida pelo
órgão ambiental da sede da licitante;”; b) acréscimo do subitem 9.11.3 “Apresentar licença para
tratamento de lâmpadas fluorescentes tubulares ou não, luz mista, vapor de mercúrio, vapor de
sódio e outras, emitida pelo órgão ambiental da sede da licitante;”; c) no subitem 9.11.7 foram
acrescentados os seguintes requisitos : “ou Engenheiro Ambiental, ou Engenheiro Civil, ou
Engenheiro Sanitarista, registrados no CREA, ou profissional químico, registrado no CRQ”; d)
acréscimo na letra a.2 do subitem 9.11.7 do termo CRQ conforme TR;
4) Alterou-se o subitem 10.1 da minuta contratual em atendimento ao disposto no subitem 11.1 da
nova versão do TR.
Depois de realizados os ajustes acima citados, procedeu-se a reabertura de prazo para
este Pregão (Nº 16/2020) conforme cópia do DOU - DOC 51. Logo, devolve-se este processo para
continuidade do processo licitatório.
Recife, 08/07/2020
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