PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ESTADO DE SÃO PAULO
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS
EMPRESA: OXIGÊNIO GESTÃO AMBIENTAL LTDA. EPP.
CNPJ n° 21.132.114/0001-65
A/C: Arildo Marinho
Email: arildomarinho@hotmail.com
Referente: PREGÃO Nº 16/2018
Processo Administrativo Nº 200/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de limpeza urbana
compreendendo a coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos, transporte e destinação
final de todo o resíduo coletado neste Município.
1 – DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
01.08. O controle quanto à pesagem dos resíduos sólidos urbanos será realizado em balança
a ser implantada no aterro sanitário com mínimo, 30 (trinta) tonelada para a devida
conferência do lixo coletado a ser tratado.
Esta licitante vem a presença de V. Sa. pedir esclarecimento a questão sobre a "conferencia
do lixo retirado do município e encaminhado ao aterro sanitário"?
1ª - A administração municipal disponibilizará de funcionário público credenciado para
efetuar a fiscalização dos pesos no local da balança uma vez que a mesma estará
instalada no aterro sanitário na qual os resíduos terão sua destinação final?
R: A administração municipal disponibilizará um funcionário público que acompanhará a
empresa para realizar a conferência da pesagem do lixo no aterro sanitário.
2º A Licitante vencedora será obrigada a disponibilizar um lugar no veículo de transporte
dos resíduos para este funcionário credenciado ou o funcionário fara uso de veículo próprio
da administração para efetuar o serviço de fiscalização?
R: A empresa vencedora será responsável em disponibilizar um lugar no veículo de
transporte dos resíduos para que o funcionário credenciado da Prefeitura faça o
acompanhamento da pesagem no aterro sanitário.
2- DAS INSTALAÇÕES
Esta licitante vem questionar sobre os locais na qual devera ser afixados as caçambas de 1,5
m3 ?
2.1.2 A contratada deverá disponibilizar 05 caçambas de no mínimo 1,5 m3 que deverá ser
colocada em local indicado pela municipalidade para que seja depositado lixo, sendo que é
de responsabilidade da empresa a instalação e manutenção das caçambas.
1º - Esta licitante vem questionar sobre os locais na qual deverá ser afixado ás caçambas
de 1,5 m3; se as mesmas ficarão posicionadas dentro do perímetro urbano do município,
R: As caçambas serão colocadas em local a ser indicada pela municipalidade após dada a
ordem de serviços para inicio da execução do objeto contratado, dentro dos limites
territoriais do município.
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2º - Qual a quilometragem a ser percorrida pelo veículo de coleta nos dias de retirada dos
resíduos?
R: O município possui 90 km estimados de vias públicas.
3º - Tratando se de equipamento a ser fixada fora do perímetro urbano a licitante
vencedora será obrigada a dar manutenção ao redor das caçambas disponibilizando de
pessoal capacitado para execução dos serviços?
R: A empresa vencedora será obrigada a realizar a troca das caçambas ou retirada dos lixo
das mesmas, mantendo local limpo , bem como eventual lixo no entorno da caçamba deve
ser retirado pela empresa vencedora.
4º - Os resíduos não classificados como "Lixo Urbano" como moveis, colchões, resto de
madeira e podas de árvores será de responsabilidade da administração isentando a
Contratada de quais quer ônus ou multa a rescindir o contrato?
R: A empresa contratada será responsável pela coleta dos Resíduos Sólidos Domiciliares,
sendo o conjunto de resíduos gerados no Município, os provenientes dos serviços de coleta de
resíduos sólidos domiciliares; os originários dos estabelecimentos públicos, institucionais, de
prestação de serviços e comerciais. Sendo que a coleta de resíduos sólidos domiciliares
consiste no recolhimento de todo e quaisquer resíduos sólidos apresentados regularmente ou
esporadicamente nas vias e logradouros públicos, originários de residências, estabelecimentos
públicos, institucionais, comerciais e da prestação de serviços, devidamente ensacados,
adequadamente transportados ao seu destino final (item 01.01 e 01.02 do termo de
referência). Sendo que fica excluída a coleta por parte da empresa contratada os seguintes
tipos de resíduos – (Item 01.03 do termo de referência):
a) Animais mortos de pequeno e grande porte;
b) Entulho, ferro e sobra de materiais de construção;
c) Restos de móveis, de mudança, de colchões e outros similares;
d) Podas de árvores;
e) Resíduos vegetais com volume superior a 100 litros;
f) Resíduos líquidos de qualquer natureza;
g) Lotes de mercadoria e medicamentos e outros provenientes dos RSSS;
h )Resíduos provenientes das atividades industriais.
5º - Tratando se de equipamento não pertencente à administração pública esta licitante
quer saber quais as obrigações e responsabilidade desta administração quanto garantias
sobre a depreciação, incêndio, roubo e outros tipos de danos que venha obter com a
destruição dos bens por terceiros?
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R: A contratada deverá disponibilizar as caçambas que deverão ser colocadas em locais
indicados pela municipalidade para que seja depositado lixo, sendo que é de responsabilidade
da empresa a instalação, zelo e manutenção das mesmas, não cabendo qualquer ônus a
prefeitura, caso venha ocorrer algum dano às caçambas.
4- DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO A SER APRESENTADA PELA CONTRATADA
4.1. A empresa vencedora deverá em até 30 (trinta) dias apresentar a sua Metodologia de
Execução dos serviços constantes do Edital e neste Projeto Básico, respeitando-se no
mínimo as seguintes especificações:
4.1.1 Plano de trabalho da Coleta Domiciliar que demonstre: a) Plano de Coleta Domiciliar:
contendo mapas dos setores de coleta, indicados por meio de cores e respectivas legendas
(a critério da licitante), dimensionando-se o equipamento e mão-de-obra necessários,
circuitos, viagens e itinerários, períodos, horários e frequência dos trabalhos.
4.1.1.1. Os planos dispostos na alínea "a" deste item devem ser apresentados com: a)
setorização segundo a forma e frequência adequadas para proporcionar a perfeita execução
com as exigências mínimas deste Projeto Básico. b) mapa indicando as vias, o trajeto, a
frequência dos serviços adotada para cada região da cidade (a critério da contratada);
Tratando se de projeto básico a ser elaborado pela contratada com prazo determinado para
sua entrega esta licitante vem questionar as seguintes duvidas;
1ª - A administração municipal fornecerá mapa do município com a mão viária para
demonstrar o percurso e rota do veiculo de coleta:
a) E sim qual a secretaria disponibilizará os mapas e quando será disponível para as
licitantes interessadas no presente certame?
R: A Prefeitura Municipal de Cajuru disponibilizará através do Departamento de
Engenharia os mapas, após a empresa sagrar-se vencedora.
b) O prazo de 30 dias a vencedora deverá apresentar a sua Metodologia de Execução dos
serviços constantes do Edital e neste Projeto Básico;
c) O projeto básico elaborado pela licitante vencedora não tendo sua aprovação por esta
administração e seu corpo técnico terá caráter de desclassificação no presente pregão
ou a licitante recebera beneficio de sanar erros que não são admissíveis para a
assinatura do presente contrato?
R: A empresa vencedora deverá em até 30 (trinta) dias apresentar a sua Metodologia de
Execução dos serviços constantes do Edital e no Projeto Básico, aprovado pela Prefeitura sob
pena desclassificação.

Cajuru, 17 de abril de 2018.

JAIR ANTÔNIO DE CARVALHO
Secretario de Meio Ambiente

