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Comissão Permanente de Licitação

DECIS.Ãê DE PEDIDO DE BECON.SIDEBAçíP DA.À.!q.ÁI$ [!'Iúí"II\Tí'!A

flnNlcoRRÊNcrA pírRrJeA
OBJE"IIO: EXECUCÃO

No oog/2o2o

- cpr,

DAS OBRAS

E

SERVICOS REI,ATIVOS À

DO ATEBBO SANITÁRIO DE IMPERATHAMA

TTUPT,AXMçAO

E

DA AREA DEGRADADA PELO LXÂO,
CONF'OH\{E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO

RECTJPERAÇÃO AMBIENTAL

PLANO DE REC{JPERAÇÃO DEÁREA DEGBADADA_PRAD.
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OS LTDA, inscrita no CNPJ/IVÍF n" 06.352.288/0001-40.
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nâtu lmente culminando com a ouhlicâcão do Edital. o ouâl foi alvo de
s e pedidos de esclarecimentos, onde os mesmos foram respondidos

imp

ee

larecidos em tempo hábil. Aberta

cre

a

sessão,

as

empresas foram

s, bem como recebidoe os envelopes contendo Proposta de Preços e

tos de Habilitação, os quais foram devidamente verificados

e

a

Pot oportunidade da abertura doe envelopes contendo documentos de

Habifitação,

foi

realizada

a

ânálise dos documentos apresentados pelas
licitantee e declarou-se HABIIJTADA para o [ote 2 a empresa TECNAL T

UCNOI,()GIA AM.BIENI'AL }:Àn etUnnoS §ANrT'Á$rOS L,l'D§ inscrita no

----t- -- n'ü6.aôz.Z8urü0ür-40, e IIv-ÀBILII'ÀDA para o i-ote
CNPJ/MF

i, pois a mesma
ue uapacroaue ieclllca o cervlço de

rrao apreaeuúou errr Bcu rateaüauo
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l,otes

n

PI4NE-IAI{ENIO Dr: CIT}AT}IIS I,TDA
n' 19.338.878/0001-60 frcou INABILITADA para os

1e 2, pois a mesma descumpriu o item 8.11.13 do edital e o Acervo

Técnibo apresentado pela mesmâ não atende as eígências do edital.

Publicada a decisão acima, foi concedido o prazo, noe termos do aú.
109,

, "d' da

Iêi

8.666il1993.

Ato contínuo, a empresa licitante TEC

Rua ú-rbano §antos, n" iiiii7, bairro iuçara
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Pedido de renonsir{eracão ane,rca ria análise tÉcnien côm âs inchrcas razões
TEr.11
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tempbetivamente. Não foram apreeentadoe recursos e contranazões. Por fim o

corl

técnico da Secretária tf,trol"iput de Infraestrutura passou a analisâ.r as

respdctivas razões.
É o relatório.
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OS FATOS APBESENTADO§, FAçO BBEVE BELATÓRTO DO PEDIDO:

RecorÍente 1I-ECNAL

-

1I-ECNTOLOGIA

AMBIENTAL EM AI'EKRU§
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e ineonforlneds co!! s decisãc ilg. AnáIise Téenica
teceu ô írrrê sêgr!ê:
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A Recorrente afrrma que o Acervo Técnico apresentado não se limita
apenas ao serviço de Compactação de Resíduos Sólidos no Aterro
Sanitário da Região Metropolitana de Natal, uma vez que, para que üal
compactação seja exeeutadâ

as atividades relacionadas a

sequência

construüiva da disposição de residuos devem eer feitas anteriormente a

dispcição, espalhamento

e

compactação dos mesmo,

e que â

Geomembrana compõe parte processo construtivo dos aterros sanitáriog

onde a mesma é empregada para deter o fluxo de líqúdos, evitando a
polurção <io soio por iinvra<ios. Ressaltando'se que a empresa executou

as aüiütiades reiacionas a sequência construtiva ria rüsposição
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Arcnrmcnta ainr{e nrra q i mnatmaahilizanãa fqz nerto rln nrnepscn

conetrutivo do ate.rro, inexietindo a autnrização de lice,nça de opetação
de equipamento gue não poesua essa barreira fisica.
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Atestaílo anresenteíln ntende as crisênrias cditnlícins h:rhilitando-a
para oarticipar do Lote

w

1e

demais etâpae do certame.

último, juntou à euâ Bolicitação cópia da Certidão de Acervo Técnico
que consta nos documentos de habilitação apresentado pela mesma paÍa

[onferência.
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EIo que se refere

a inabilitacão da Recorrente Dor umâ análiee obietiva

e

específica com relação ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado, esta não deve

ser ma[tida, pois ao reanalisar o atestado percebe-se que de fato a empresa atendeu
aos requisitos exigidos para

fins de mmprovação de Capacidade Técnica, uma vez que

todos $s pontos observados pela mesma são condizentes com as Observâ@es que
culttiLa[l IIà

uer üluau

-

uÍrl

apretieuLaua e Laflluelll (-:uru ats cLapaü para rllrpralluaçao ue

um Atdrrc Sg::itário.
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Diante do exposto, acolho as razões apresentadas pela Recorrente para
modi$car a decisão recorida, e decidir que a empresa TECNAL
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TECNOLOGIA

AMBIENT'AL EM ATEREüS SÀN-rT'ÁRIOS LTDA, e8tâ Hainhrada pâra o
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Rua Urbano Santos, n" 1657, baino Juçara
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