
Prefeitura do Município de Jaguariúna 

 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

1) Empresa pode participar nos lotes de maneira separada ou precisa atender todos os lotes de maneira 

conjunta? 

Resposta: Conforme cláusula 1.2. do edital “Os três lotes serão adjudicados de modo independente um do outro, 

permitindo que os interessados participem da disputa por apenas um deles ou ambos.”, ou seja, cada empresa poderá 

ser adjudicatária de um lote específico, se o caso. 

2) Para acervos do Lote 2 (Varrição) a unid de medida utilizada para comprovação é ‘’KM’’. Tem alguma 

equivalência para unid em ‘’ÁREA’’? 

Resposta: Serão aceitos atestados em área, desde que tal área seja compatível com a quantidade de varrição a ser 

atestada, considerando sua extensão (13.200 km) e sua largura (0,50 metros, conforme indicado na pág. 30 do 

edital). Além disso, é necessário que a varrição atestada se refira a varrição de vias públicas, a fim de guardar 

compatibilidade com o objeto licitado. 

3) Visita Técnica é opcional? 

Resposta: A visita técnica é facultativa. 

4)  Os custos dos serviços e obras civis para implantação de até 10 (dez) unidades de contêineres enterrados 

de 3.000 litros ficam de responsabilidade e ônus para a Contratante e/ou para a Contratada? 

 

Resposta: Sim, os custos para implantação dos contêineres são de responsabilidade da Contratada. Observar Anexo 

I – Capítulo “Considerações gerais para o Lote 1” nos itens 1, 2 e 3. 

 

5) Há especificações para os sacos plásticos que serão utilizados para execução dos serviços relativos ao Lote 

2 do Edital? Os itens 3 e 4 do mesmo Lote não informa necessidade de utilização de sacos/sacolas para o 

cumprimento das atividades? 

 

Resposta: Em relação ao pedido de que sejam apresentadas especificações sobre os sacos plásticos para 

armazenamento dos resíduos oriundos da varrição de vias públicas (Lote 2, item 2), não cabe à Prefeitura definir o 

tipo de saco a ser utilizado. É certo que cabe à Administração Pública prescrever especificações quando tais se 

mostram imprescindíveis para a boa execução dos serviços contratados. Quando sem justificativas suficientes, as 

especificações podem se traduzir em cláusulas que restringem a participação de empresas de forma indevida. 

Portanto, cabe à licitante a ser contratada a escolha do saco plástico a ser utilizado, bem como a cumprir com as 

determinações expressas no edital e no contrato. Sobre a forma de acondicionamento dos resíduos referentes aos 

itens 3 e 4 do Lote 2, o edital prevê o que segue (páginas 32 e 33): “Após a rodagem, todos os materiais/resíduos 

gerados através dos serviços, sejam de origem vegetal ou não, deverão ser removidos, podendo a contratada utilizar-

se de equipamento mecânico de sopro (soprador) para tal fim, NÃO sendo permitido o armazenamento junto ao 

passeio público ou internamente à área pública”. Dessa forma, desde que tal determinação seja observada, cabe a 

empresa a escolha de como irá remover os materiais/resíduos. Assim como na questão envolvendo os sacos 

plásticos (primeiro questionamento), não cabe ao Poder Público impor especificações sem justificativas sólidas, 

reduzindo indevidamente o leque de empresas capazes de participar do certame. Entretanto, é imperioso destacar 

que o edital é expresso ao afirmar que a contratação pretendida tem por base a Lei n° 12.305/10, cujas disposições, 

obviamente, devem ser observadas pelas empresas licitantes. O fato de o Poder Público, no caso, não especificar 

quais tipos de sacos plásticos devem ser utilizados não isenta a contratada de prestar seus serviços em estrita 

observância às normas ambientais, como, por exemplo, a Lei n° 12.305/10. 

 

6) O que é RDC?  

 

Resposta: Significa: Resíduos de Demolição e Construção. 

 

Obs.: No momento o município de Jaguariúna não possui Ecopontos. 


