PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
Divisão de Licitações
São José dos Campos, 18 de janeiro de 2022.
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/SGAF/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (INCLUSIVE ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO),
COLETA DIFERENCIADA DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER, COLETA
DIFERENCIADA DE FEIRAS LIVRES E DE RESÍDUOS DA VARRIÇÃO E CAPINA DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
Em virtude de pedido de esclarecimento recebido e após consulta à área técnica
informamos que:

Questionamentos:
1. O atestado de capacidade técnica a ser comprovado na habilitação poderá ser
OPERACIONAL SEM CAT (REGISTRO/AVERBAÇÃO JUNTO AO CREA)?
Resposta: A capacidade técnica prevista no item 6.4.10 pode ser comprovada de duas
formas, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico, OU Atestado que deve
observar as condições previstas nos incisos I a V do subitem 6.4.10.1.

2. Deverá o licitante comprovar somente o atestado técnico operacional?
Resposta: O edital menciona que a capacidade técnica operacional deve ser
comprovada mediante apresentação de atestado ou por meio de certidões de acervo
técnico.

3. Em quaisquer fases do referido processo (habilitação, assinatura do contrato ou
execução dos serviços) deverá o licitante comprovar licenciamento para os serviços de
coleta e transporte junto aos órgãos ambientais no estado de São Paulo?
Resposta: Não. Os três serviços de coletas e transportes deste processo licitatório
recolherão apenas os resíduos sólidos descritos no subitem 3.1.1 do Anexo I (Termo de
Referência - Especificações Técnicas), e não há quaisquer exigências de licenciamentos
de órgãos ambientais para resíduos dessa natureza. Os resíduos a serem coletados
possuem características de resíduos domiciliares (aqueles classificados como Classe IIA
e Classe IIB da norma ABNT 10.004).

4. Para participação no processo licitatório deverá o licitante elaborar e apresentar
planilha de formação de preços unitários? Ou deverá apresentar somente proposta
padrão (anexo XVII)?
Resposta: Basta apresentar as informações exigidas no modelo de proposta comercial
correspondente ao Anexo XVII do Edital.
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5. Qualificação, registro na entidade competente, contrato com a licitante, referentes aos
Responsáveis Técnicos deverão ser comprovadas na habilitação?
Resposta: Não.

6. O custo com a destinação final será da responsabilidade de contratada ou da
contratante?
Resposta: A destinação final ocorrerá na ETRS (Estação de Tratamento de Resíduos
Sólidos) de SJC sob responsabilidade da CONTRATANTE, cujos detalhes operacionais
serão apresentados durante a visita técnica obrigatória.

7. o item 6.4.9.2 estipula que o licitante que não comprovar os índices exigíveis deverão
comprovar capital de no mínimo R$3.343.239,60.
O nosso entendimento é que a exigência deste capital será apenas para os licitantes que
não obtiverem os índices exigíveis no processo, e para aqueles que atenderem aos
índices poderá participar com capital social inferior. Está correto?
Resposta: Sim, está correto o entendimento. A exigência constante do item 6.4.9.2 é
devida pelos licitantes que não atenderem ao exigido no item 6.4.9.1.3.

8. A Visita técnica é obrigatória, mesmo o entendimento e posicionamento das Cortes de
Contas serem contrários. Está correto?
"....estabelecer a visita técnica como medida de caráter facultativo, com opção –
dirigida aos licitantes – de declaração formal de pleno conhecimento dos termos
editalícios;” TC-005441.989.17-5 – Cons. Rel.
Dr. Edgard Camargo Rodrigues – DOE 25.05.2017 (g.n)
A visita técnica pode ser exigida pela Administração Pública, diante da
complexidade ou natureza do objeto, conforme destaca o TCU:
"A vistoria ao local das obras somente deve ser exigida quando for imprescindível
ao cumprimento adequado das obrigações contratuais, o que deve ser justificado e
demonstrado pela Administração no processo de licitação, devendo o edital prever
a possibilidade de substituição do atestado de visita técnica por declaração do
responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto. As visitas ao
local de execução da obra devem ser prioritariamente compreendidas como um
direito subjetivo da empresa licitante, e não uma obrigação imposta pela
Administração, motivo pelo qual devem ser uma faculdade dada pela
Administração aos participantes do certame". TCU. Processo nº 014.382/2011-3.
Acórdão nº
234/2015 – Plenário.

Em recente acórdão paradigmático, o Tribunal de Contas da União – TCU estabeleceu as
situações irregulares no momento das realizações das visitas técnicas:
Nos casos em que a Administração considerar necessária a realização de visita
técnica por parte dos licitantes, são irregulares, em regra, as seguintes situações:
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"(i) ausência de previsão no edital de substituição da visita por declaração de pleno
conhecimento do objeto; (ii) exigência de que a vistoria seja realizada pelo
responsável técnico pela execução da obra;
(iii) obrigatoriedade de agendamento da visita ou de assinatura em lista de
presença". TCU. Processo nº 008.683/2018-2. Acórdão nº 2361/2018 – Plenário.

Resposta: A visita técnica para esta licitação é imprescindível para o bom cumprimento
do objeto e conhecimento adequado das futuras obrigações contratuais, sendo portanto
acolhida pelos órgãos de controle. Consigne-se ainda que a visita poderá ser realizada
por qualquer preposto das empresas interessadas tendo sido assinalado prazo razoável
para sua realização. Conforme as últimas pesquisas de satisfação (out/2021) aplicadas
população de SJC entre as 10 (dez) maiores do Estado de São Paulo em relação aos
serviços públicos municipais, a Coleta de Lixo e a Limpeza Pública possuem alto grau de
satisfação com respectivamente 794 e 767 pontos, colocando a cidade no topo do
ranking. A qualidade na prestação dos serviços é resultado de uma série de medidas
postas em prática pela administração pública municipal, entre as quais destacamos a
necessidade de trazer as licitantes para conhecer os principais pontos da cidade e
entender as peculiaridades locais.

Atenciosamente,

Rosângela Maria de Souza
Chefe da Divisão de Contratos
Secretaria de Manutenção da Cidade-SMC

José Cláudio Marcondes Paiva
Diretor do Departamento de Recursos Materiais
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