
Relatório de consulta a quadro de avisos

Tipo do pregão: Pregão 1252146 000053/2016Nº do processo:

Unidade administrativa de compra:

Procedimento de contratação:

Tipo de licitação:

Tipo de recurso:

Objeto de licitação:

Critério de julgamento:

Início da sessão:

Serviço de coleta, transporte, seleção, tratamento e destinação de resíduo lixo hospitalar.

Lista de avisos:

PREGÃO ELETRÔNICO

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

PROCESSO: 125214600 53 /2016.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 04/2016 - C.ODONT.

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO, A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO TÉRMICO POR MEIO
DE INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DAS CINZAS RESULTANTES DOS RESÍDUOS DOS
SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B e E DO CENTRO ODONTOLÓGICO DA POLÍCIA
MILITAR DE MINAS GERAIS. A QUANTIDADE DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS ESTÁ ESTIMADA
EM ATÉ 1.000 KG/MÊS, EM CARÁTER CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, de acordo
com os critérios estabelecidos neste Edital e dentro das descrições contidas no anexo I deste
instrumento convocatório.
ASSUNTO: PEDIDO DE ALTERAÇÕES / E-MAIL
INTERESSADO: OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA

I - DOS FATOS.
Em síntese, a empresa OXIGÁS RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA solicitou por e-mail na data de 19
de agosto, pedido de esclarecimentos referente ao edital do Pregão Eletrônico nº 04/2016.

1 .

II-DOS  PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO.
	O pedido de esclarecimentos refere-se, quanto a exigência de licenças para transporte, tratamento
por incineração em nome da licitante, emitida pelo órgão ambiental competente, com prazos de
validade não inferior ao período de duração do contrato a ser firmado com a Contratada,
considerando o previsto na Deliberação Normativa COPAM Nº 193, de 27 de fevereiro de 2014.

2 .

III - DA ANÁLISE:Importante ressaltar que o procedimento licitatório, na modalidade Pregão, rege-
se pela Lei Federal nº 10.520/02, bem como pela Lei nº 8.666/93, que deverá ser aplicada de forma

3 .
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subsidiária, conforme preceito do art. 9º da Lei 10.520/02. Inicialmente cabe ressaltar que o
C.ODONT, por meio deste Pregoeiro e dos membros da equipe Técnica, age dentro da mais estrita
legalidade. O Edital é a Lei Interna das licitações e todas as demais peças processuais são
confeccionadas conforme a legislação vigente citada no Preâmbulo do instrumento
convocatório.Em análise ao pedido de esclarecimento da empresa acima mencionada o pedido foi
encaminhado a assessoria jurídica.O poder discricionário inerente à Administração Pública não é
absoluto, sendo-lhe defeso, uma vez iniciado um concurso público, modificar as respectivas regras.
O princípio da vinculação ao edital, previsto no ar. 41, caput, da Lei n. 8.666 /93,

impede que a Administração e os licitantes se afastem das normas estabelecidas no instrumento
convocatório, sob pena de nulidade dos atos praticados. O edital, neste caso, torna-se lei entre as
partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente
pelo Estado. Este mesmo princípio dá origem a outro que lhe é afeto, qual seja, o da
inalterabilidade do instrumento convocatório.Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrelam
tanto à Administração, que estará estritamente subordinada a seus próprios atos, quanto às
concorrentes  sabedoras do inteiro teor do certame.De fato, em regra, depois de publicado o Edital,
não deve mais a Administração promover-lhe alterações até findo o certame, proibindo-se a
existência de cláusulas ad hoc, salvo se inverso exigir o interesse público, manifestamente
comprovado.

4 .

Trata-se de garantia à moralidade e impessoalidade administrativa, bem como ao primado da
segurança jurídica. Outrossim, in casu, justifica, alteração pontual para atender ao pedido de
esclarecimento apresentado pela empresa. A Deliberação Normativa COPAM nº 193, de
27.02.2014, que altera o art. 7º da Deliberação Normativa COPAM n° 17, de 07.12.1996,
determinando que a revalidação da Licença de Operação (LO) deverá ser requerida com
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, contados do seu termo final, que ficará, nesta
hipótese, automaticamente prorrogado até a decisão da Unidade Regional Colegiada do COPAM,
sem prejuízo da obrigatoriedade do cumprimento das condicionantes existentes. Sendo assim, não
cabe a exigência das licenças com prazos de validade não inferior ao período de duração do
contrato a ser firmado com a Contratada,

5 .

IV - DA CONCLUSÃO
Tendo em vista o exposto e que, os princípios da competitividade e isonomia serão prestigiados,
este Pregoeiro RESOLVE:RECEBER o presente Pedido de esclarecimento.SUGERIR: A alteração
da cláusula oitava, item 8.5.2, retirando a exigência do prazo de validade não inferior ao período de
duração do contrato a ser firmado com a contratada.Belo Horizonte, 22 de agosto de
2016_______________________________________________
FERNANDA MENDES DA SILVA -  2° TEN PM
Pregoeiro Oficial
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