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Salve uma vida: doe engue, doe 6rgeo.e e d@a neo drog€s - Lei Municipal no 1.O9U011.

Estado do Rio Grande do Sul

de Santo tdnio do Planalto
Emancipado em de margo de 1992

PROCESSO ADMINISTRA No o47t2022
PREGAo No o1ot2022

Obieto da licitagio: contrata9ao de empresa para de serviQos de coleta, transporte,
tratamento e destinagdo final dos residuos de saUde Grupos A, B e E, conforme legislagio
vigente e normas t6cnicas aplic6veis a destinagSo mesmos, produzidos na Unidade BSsica
de Sa[de, Rua Adolfo Schneider, 555, Santo Ant6nio Planalto/Rs

Solicitante: BIOSAUDE CRVR, Victor Graeff/Rs

,I. DO HlsToRICO E TEilIPESTIVIDADE:
Trata-se de um pedido esclarecimento e

do recebimento de questionamentos, sugere que,
TRATAMENTO E DESTINAQAO FINAL DOS RE

de alteragao ao Edital Pregao
Eletr6nico 0'1012022, enviado via e-mail , no qual a empresa acima
identificada insurgiu ao texto editalicio restrito e que modificaq6es questionadas abram uma
ampla competividade do objeto licitado dentro da vigente.

3. DAANALISE DO PEDIDO E
A solicitante, i toda evid6ncia, pelos fundamentos apresentados, merece

acolhida e esclarecida, nao sendo necessirias delongas, no sentido de afirmar o
direito alegado, je pbna e suficientemente

O pregoeiro e Equipe de apoio, no uso suas atribuig6es legais, e diligCncia a
se refere aos servigos licitados, e, diantesecretaria solicitante do objeto e sua parte t6cnica

se tratar de COLETA, TRANSPORTE,
DE SAUDE, servieos de grande

complexidade e verias etapas, que sejam exigencias quanto a habilitagao e
a ampla competigao de empresasoutros itens para que o texto editalicio n5o

pertinentes ao ramo e que cumpram de forma legal e os servigos licitados.

,1. DA DECISAO:
DIANTE DO EXPOSTO, e com base na

Equipe de Apoio, decidem:
e consultoria juridica, o Pregoeiro e

a) seja realizada, conegSo e/ou procedente do edital para n5o ocorrer
restrig6es e nem acontecer conflitos editalicios e restrinjam principio que norteiam a
administragSo p0blica, devendo ser promovida a do Edital, escoimada dos vicios
indicados nela, garantindo-se o prazo regulamentar apresentagao das propostas.

b) Por fim, que seja cientificada a e demais interessados e que ser6
todos os prazos.promovida a integral republicagSo do edital

do Planalto/Rs, 12 de agosto de 2022.
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Koch Suzand-Olbach
Equipe de Apoio


