
Sexta-feira
2 de Dezembro de 2022
43 - Ano XIV - Nº 4290 Seabra

Licitações

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDHBOEZGODY5NTE2QZLFQJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-1421/1422 

C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         www.seabra.ba.io.org.br  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

 

 

 1 

AVISO DE LICITAÇÃO  
RECEBIMENTO E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
  
O MUNICÍPIO DE SEABRA – BA., CNPJ 13.922.604/0001-37, com endereço na Rua 
Horácio de Matos nº 99A, Centro, Seabra – BA., pelo Pregoeiro designado pelo Decreto 
Nº 017/2022, e Considerando os atos do Pregão Eletrônico 039/2022, que tem por objeto 
o REGISTRO DE PREÇOS, visando futura e eventual contratação de empresa 
especializada, com a finalidade de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento 
térmico e destino final de Resíduos de serviço de saúde dos grupos A, B e E, e a 
descontaminação de lâmpadas fluorescentes visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para execução parcelada durante o 
período de 12 (doze) meses, observados os detalhamentos técnicos e operacionais, 
especificações e condições constantes do Termo de Referência, anexo I do edital, a ser 
julgado nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas 
no Edital; Considerando que em 02/12/2022, recebeu pro e-mail impugnação ao Edital 
Pregão Eletrônico SRP 039/2022, portanto tempestivo; TORNA PÚBLICO aos 
interessados o recebimento da impugnação, nos termos da peça anexa, e do  
JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO, da empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL 
LTDA., CNPJ 01.568.077/0011-05, que mérito, DEU-LHE PARCIAL, e nos termos da 
legislação pertinente procederá as correções do Edital Pregão Eletrônico SRP 039/2022. 
Procede-se a correção do Edital, nos seguintes termos: 
Onde se lê: 

“3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
3.1. A licitante, além dos documentos de habilitação, deverá comprovar que em seu 
Quadro Permanente, Profissional de Nível Superior (Engenheiro , Ambiental ou 
Sanitarista), mediante apresentação de documento comprobatório do vínculo 
trabalhista  e detentor de atestados fornecidos, por pessoa jurídica de direito público 
ou de direito privado acompanhado de certidão de acervo técnico – CAT emitida 
pelo CREA por execução  de serviços de características semelhantes às do objeto 
desta licitação (execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição 
final dos Resíduos de Serviços de Saúde); comprovar que possui Licença de 
Transporte para Resíduos de Serviços de Saúde, dos Grupos A, B e E, conforme 
Resolução CONAMA 358/05 emitida pelo INEMA; comprovar que possui a Licença 
de Operação para Tratamento Térmico de Serviços da Saúde, dos Grupos A, B e E 
e descaracterização de acordo com a Resolução CONAMA 358/05 emitida pelo 
INEMA; comprovar que possui a Licença de Operação para descontaminação de 
lâmpadas fluorescentes emitida pelo INEMA; Apresentação do certificado de curso 
MOPP dos motoristas; Laudos de eficiência do tratamento de resíduos; Certificado 
ou Registro da Empresa no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais e cadastro Técnico federal de 
atividades e instrumentos de Defesa Ambiental  - CTF / AIDA, emitidos pelo IBAMA; 
Documento que comprove que a empresa possui em seus veículos utilizados nos 
serviços de Coleta e Transporte equipamentos de rastreamento de veículo e 
tacógrafos; Comprovação de disposição final dos resíduos tratados, em aterros 
licenciados pelo INEMA, através de contrato com o mesmo e certificado com prazo 
máximo de emissão de 60 dias; Apólice de seguro ambiental para transporte de 
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cargas perigosas, poluentes e contaminantes; AVCB_ Alvará expedido pelo Corpo 
de Bombeiros em nome da licitante; Comprovação da Empresa Licitante possuir em 
seu Quadro Permanente, na data do recebimento dos envelopes de habilitação e 
proposta comercial, Profissional de Nível Superior (Administrador), mediante 
apresentação de documento comprobatório de registro no CRA – Conselho 
Regional de Administração ,comprovante de regularidade perante o órgão de 
classe, certificado de responsabilidade técnica e certidão de RCA; Comprovação do 
registro e regularidade da Empresa Licitante no CRA – Conselho Regional de 
Administração.” 

LEIA-SE: 
“3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
3.1. A licitante, além dos documentos de habilitação, deverá comprovar que em seu 
Quadro Permanente, Profissional de Nível Superior (Engenheiro , Ambiental ou 
Sanitarista), mediante apresentação de documento comprobatório do vínculo 
trabalhista  e detentor de atestados fornecidos, por pessoa jurídica de direito público 
ou de direito privado acompanhado de certidão de acervo técnico – CAT emitida 
pelo CREA por execução  de serviços de características semelhantes às do objeto 
desta licitação (execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição 
final dos Resíduos de Serviços de Saúde); comprovar que possui Licença de 
Transporte para Resíduos de Serviços de Saúde, dos Grupos A, B e E, conforme 
Resolução CONAMA 358/05 emitida pelo INEMA; comprovar que possui a Licença 
de Operação para Tratamento Térmico de Serviços da Saúde, dos Grupos A, B e E 
e descaracterização de acordo com a Resolução CONAMA 358/05 emitida pelo 
INEMA; comprovar que possui a Licença de Operação para descontaminação de 
lâmpadas fluorescentes emitida pelo INEMA;  Apresentação do certificado de 
curso MOPP dos motoristas; Laudos de eficiência do tratamento de resíduos; 
Certificado ou Registro da Empresa no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadores de Recursos Ambientais e cadastro 
Técnico federal de atividades e instrumentos de Defesa Ambiental  - CTF / AIDA, 
emitidos pelo IBAMA; Documento que comprove que a empresa possui em seus 
veículos utilizados nos serviços de Coleta e Transporte equipamentos de 
rastreamento de veículo e tacógrafos; Comprovação de disposição final dos 
resíduos tratados, em aterros licenciados pelo INEMA, através de contrato com o 
mesmo e certificado com prazo máximo de emissão de 60 dias; Apólice de seguro 
ambiental para transporte de cargas perigosas, poluentes e contaminantes; AVCB_ 
Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros em nome da licitante” 

As alterações e correções promovidas no edital não importam na reformulação de 
proposta, mantendo-se, nestes termos, inalterados demais termos e as datas da 
realização do certame, isto é: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 14/11/2022 às 08h00min do 
dia 07/12/2022. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS:  das 08h05min às 08h29min do dia 07/12/2022.  

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs00min do dia 07/12/2022. 
LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”) 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
A decisão e demais termos serão anexada nessa data na aba “Documentos”, na 
plataforma do Pregão Eletrônico (www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL 
Compras”)), e anexado ao presente aviso. Demais atos decorrentes da licitação serão 
divulgados no Diário Oficial do Município e na plataforma do pregão Eletrônico 
(https://sai.io.org.br/ba/seabra/Site/DiarioOficial), e através do Portal da Transparência 
https://www.seabra.ba.gov.br/, e na página do Pregão Eletrônico, www.bll.org.br,  “Acesso 
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BLL Compras”. Outras informações poderão ser solicitadas através de e-mail 
seabra.licitacao@hotmail.com ou através do telefone (75) 3331-1421/1422. Seabra – BA, 
02 de dezembro de 2022. – Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


