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1 anexo

Uberlândia, 06 de dezembro de 2019.

A
CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

Ref.:  EDITAL  DE  LICITAÇÃO:  PREGÃO ELETRÔNICO  Nº  40/2019  -  PROCESSO  Nº
074/2019

Limpebras Engenharia Ambiental Ltda, inscrita no CNPJ nº. 00.609.820/0001-85,
vem a esta Douta Comissão, solicitar o esclarecimento que segue:

Com referência  ao  solicitado  no  item  5.2.3.  Documentação  relativa  à  Qualificação
Técnica, letra a), subitem a.1) a aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível  em  características  e  quantidades  com  o  objeto  desta  licitação,  será
comprovada através de atestados que demonstrem a capacidade para prestar serviços
nas  atividades  pertinentes  e  compatíveis  com  o  objeto  da  licitação,   ou  de
complexidade técnica  superior,  comprovando que executou ou executa serviços  da
mesma  natureza  ou  similares  ao  da  presente  licitação,  correspondente  a  50%
(cinquenta por cento) do quantitativo de toneladas de transporte de resíduos previsto
para o contrato, de acordo com o Acórdão nº 3.301/15 – TCU-Plenário, ou seja:

a.1.1) Resíduos – 26.506,50 toneladas/ano;

Perguntamos: Uma vez que haverá coleta de resíduos orgânicos, as licitantes poderão
apresentar atestados ref. execução de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos,
ou apenas serviços de coleta seletiva?

No subitem a.6), solicitam a execução de contratos com características compatíveis ao
objeto desta licitação, com no mínimo 74 (setenta e quatro) postos de serviços.

Perguntamos:  Como deverá  ser  comprovado a  solicitação  acima,  uma vez  que  os
serviços  inerentes  a  coleta  de  resíduos  usualmente  são  medidos  em toneladas  ou
equipes?

Gentileza confirmar o recebimento deste.
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Atenciosamente

Juliana Rodrigues
Departamento Comercial / Licitações e Desenvolvimento de Mercado
Contatos: (34) 3291-9099
Skype: juliana.limpebras

Limpebras Engenharia Ambiental Ltda.
Av Cesário Alvim nº1598
Bairro: Nossa Senhora Aparecida
Cep:38.400-694
Uberlândia- MG
(34) 3291-9000  www.limpebras.com.br
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