
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022
PROCESSO Nº 121/2022
OBJETO: ELABORAÇÃO DO PLANO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS  PARA  OS  MUNICÍPIOS  QUE  INTEGRAM  O  CONSAÚDE  -  CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL, REFERENTE AO
CONVÊNIO Nº 1866/2018, FIRMADO COM A FUNASA – FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE – MINISTÉRIO DA SAÚDE, PLATAFORMA +BRASIL SOB Nº 059371/2018

Resposta ao pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada em participar da
licitação.

QUESTIONAMENTO 1:
O  item  “11.10.1.2”  estabelece  os  critérios  para  comprovação  de  capacidade  técnico-
operacional.  Considerando  a  complexidade  do  objeto  licitado  do  referido  processo  e  a
necessidade do planejamento integrado para mais de um município, entende-se que, com
base na Lei 12.305/2010, a comprovação técnica somente será atendida com a comprovação
da experiência em Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou em Plano
Estadual de Resíduos Sólidos. Ou seja, um plano elaborado para um único município não é
considerado similar ao Edital. 

Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: 
O  entendimento  não  está  correto.  A  elaboração  de  plano  para  um  único  município  é
considerado similar ao Edital, pois ao contrário haveria restrição a participação no certame.

QUESTIONAMENTO 2
O  item  “11.10.2.2”  estabelece  os  critérios  para  comprovação  de  capacidade  técnico-
profissional.  Considerando  a  complexidade  do  objeto  licitado  do  referido  processo  e  a
necessidade do planejamento integrado para mais de um município, entende-se que, com
base  na  Lei  12.305/2010,  a  comprovação  profissional  somente  será  atendida  com  a
comprovação da experiência em Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou
em  Plano  Estadual  de  Resíduos  Sólidos.  Ou  seja,  um  plano  elaborado  para  um  único
município não é considerado similar ao Edital. 

Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA: O  entendimento  não  está  correto.  A  elaboração  de  plano  para  um  único
município é considerado similar ao Edital, pois ao contrário haveria restrição a participação
no certame.

Pariquera-Açu, 12 de junho de 2022.
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Pregoeiro
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