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Boa Tarde,

Tentei fazer essa solicitação pelo sistema porém os prazos registrados no sistema esta em diferente do
que o edital, o sistema não aceita fazer este pedido mais porém segundo o edital eu ainda estou no
prazo, sendo assim segue minha solicitação de informação.

O MESMO PEDIDO TAMBEM SEGUE EM ANEXO.

Pedido de informação sobre o Pregão Eletrônico nº 039/2022 (Serviço de destinação final de Resíduos...).

1- SOBRE O ITEM: 11.4.1.5. Licença Ambiental emitida pelo Órgão Ambiental competente, nos moldes do
Art.30, IV, da Lei nº8.666/9, conforme redação dada pela lei especial nº 12.305/2010 e Resolução CONAMA
nº 307/2002, para as seguintes atividades:
(HABILITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO TECNICA).

DO ENTENDIMENTO:
Entendo que ficou bem explicado a necessidade de ter uma área no raio de 10KM, contudo mesmo tendo base
nas leis, normas e resoluções, faltou informar que as licenças exigidas no item qualificação técnica
devem estar no nome da empresa participante do certame e as mesmas no raio de 10 km. Para quem for fazer
uso de uma área de transbordo a empresa deve apresentar todas as licenças exigidas no edital mais a
licença da área de transbordo no nome da empresa, mais a licença do veiculo de transporte para poder
transportar de um lugar para o outro.

DO PEDIDO:
Solicito para meio de registro para possíveis questionamentos futuros que me informe que a Licença deve
estar em nome da empresa participante do certame e que será exigido as outras licenças caso a empresa
não esteja no raio de 10KM e use área de transbordo.

2- SOBRE O ITEM: 5.5. A CONTRATADA deverá dispor de balança rodoviária, capacidade de 30 toneladas,
informatizada sendo esta eletrônica e lacrada (devidamente aferida pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO)...
(TERMO DE REFERÊNCIA).

DO ENTENDIMENTO:
Na descrição do equipamento foi dado uma especificação de capacidade de 30 toneladas para a balança,
acredito que é uma base mínima pois existe equipamentos com capacidade superior que atende tal
exigência. No mesmo item também tem uma referência sobre a aprovação da balança, segundo o INMETRO e o
IPEM/ES órgão fiscalizador, a balança rodoviária para uso comercial como  no caso deve ter uma portaria
de aprovação além do lacre e a devida aferição para o uso.

DO PEDIDO:
Solicito para meio de registro para possíveis questionamentos futuros que me informe que a balança
rodoviária deve ser de capacidade mínima de 30 toneladas podendo a mesma ter capacidade superior e
também que deve ter a portaria de aprovação bem como lacre e aferição do INMETRO.

EMPRESA INTERESSADA:
VITALIZZA SOLUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA - EPP.
CNPJ: 19.030.426/0001-16
CONTATO: 28 99963-1191

AS FORMALIDADES PADRÃO PARA O PEDIDO SEGUE EM ANEXO.

CORDIALMENTE,
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FABIO FONSECA BRESSANELLI

WhatsApp Image 2023-01-06 at 18.06.46.jpeg
~1.2 MB

WhatsApp Image 2023-01-06 at 18.06.39.jpeg
~1.2 MB

WhatsApp Image 2023-01-06 at 18.06.44.jpeg
~1.1 MB

https://webmail-seguro.com.br/piuma.es.gov.br/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=407&_token=v1GU7TgX9BSkXhLZMbtfLjmWV1In124I&_part=2
https://webmail-seguro.com.br/piuma.es.gov.br/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=407&_token=v1GU7TgX9BSkXhLZMbtfLjmWV1In124I&_part=3
https://webmail-seguro.com.br/piuma.es.gov.br/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=407&_token=v1GU7TgX9BSkXhLZMbtfLjmWV1In124I&_part=4

