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Márcia Dias

De: Márcia Dias <licitacao@piranga.mg.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 8 de março de 2023 08:20
Para: 'comercial@bhhidro.com.br'
Assunto: RES: Esclarecimento - Pregão Presencial n°020/2023

Prezados, bom dia,  
 
Segue: 
 
1 - Tendo em vista que a contratação trata-se de limpeza de fossa e tratamento/destinação dos resíduos, 
entendemos que a licitante deverá apresentar o licenciamento Ambiental para o transporte e 
tratamento/destinação de resíduo conforme a Deliberação Normativa n° 217/2017 emitido pela SEMAD junto aos 
documento de habilitação. Está correto o nosso entendimento? 
Os documentos de habilitação serão conforme o edital. 
 
2 – O Descarte de resíduo e de responsabilidade da empresa contratada, e mesma deverá ser licenciada para 
Descarte/Tratamento de Resíduo. Está correto o nosso entendimento? 
É de responsabilidade da contratada fazer a destinação final dos resíduos de forma correta, apresentar os dados da 
empresa com devido Registro no Sistema FEAM para que seja cadastrado como Destinador para que seja gerado o 
CDF. 
A contratada poderá destinar os resíduos resultantes da limpeza de fossas em estabelecimentos devidamente 
licenciados junto aos órgãos ambientais para o tratamento Correspondente. 
A Contratada deverá apresentar documentação que comprove o descarte correto dos efluentes, garantindo destino 
ideal, sem o comprometimento do meio ambiente. 
A Contratada deverá, na execução dos serviços, todas as leis ambientais vigentes, quer de âmbito Federal, estadual 
ou Municipal. 
Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá utilizar pessoal especializado, caminhão auto vácuo com 
bomba, equipamentos, ferramentas e EPI’s necessários para a realização dos serviços devidamente dimensionados. 
É obrigação da Contratada proporcionar e fazer com que seus empregados utilizem os equipamentos de Proteção 
Individuais (EPIs) previstos em normas técnicas. 
(todos esses documentos serão exigidos conforme a legislação vigente e conforme a prestação dos serviços) 
 
3 - Deverá ser informado a marca e modelo do caminhão que irá executar o serviço na Proposta de Preço? 
Não há necessidade. 
 
 

 

Setor Licitações 
Prefeitura Municipal de Piranga/MG 
(31) 3746-1251 

 
 

De: comercial@bhhidro.com.br [mailto:comercial@bhhidro.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 7 de março de 2023 14:30 
Para: 'Márcia Dias' 
Assunto: Esclarecimento - Pregão Presencial n°020/2023 
 
Prezados, boa tarde,  
 
A Aleixo e Ferreira Hidrojateamento Ltda, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n°24.027.468/0001-38 vem por meio 
desse solicitar os seguintes esclarecimentos: 
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1 - Tendo em vista que a contratação trata-se de limpeza de fossa e tratamento/destinação dos resíduos, 
entendemos que a licitante deverá apresentar o licenciamento Ambiental para o transporte e 
tratamento/destinação de resíduo conforme a Deliberação Normativa n° 217/2017 emitido pela SEMAD junto aos 
documento de habilitação. Está correto o nosso entendimento? 
 
2 – O Descarte de resíduo e de responsabilidade da empresa contratada, e mesma deverá ser licenciada para 
Descarte/Tratamento de Resíduo. Está correto o nosso entendimento? 
 
3 - Deverá ser informado a marca e modelo do caminhão que irá executar o serviço na Proposta de Preço? 
Não há necessidade 
 
 

    
Wesley Muniz 
(31) 3531-8450 / (31) 9 7226-1130 
e-mail: comercial@bhhidro.com.br 
 

 


