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RESPOSTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2022 

PROCESSO Nº 734/2022-6 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
GRANDE DA SERRA. 

 

ESCLARECIMENTO 

 

Esclarecimento ao edital em epígrafe, proposta pela empresa FAST CLEAN 
DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 43.782.859/0001-02, recebida através de e-mail, às 
11h47min do dia 14/10/2022. 

 

Pergunta: Contudo os laudos dos sacos de lixo nosso e emitido pelo um laboratório 
credenciado pelo INMETRO. Minha dúvida é o seguinte como os laudos feitos desse 
laboratório e analisado conforme a norma da ABNT 9191, seria o mesmo documento 
(laudos), podendo a mim anexar junto com os documentos a consulta do RBLE onde diz 
que o laboratório que analise os sacos de lixo e credenciado. Posso fazer assim? 

 

Resposta: Conforme item 05 do Anexo I do edital a licitante vencedora deverá:  

“5. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

5.1. Para os itens dos lotes 09 e 10, é necessário apresentação de 
amostra do produto. 

5.1.1. O (s) licitante (s) vencedor (es) dos lotes supracitados 
deverá (ão) apresentar em 05 (cinco) dias úteis, após o 
encerramento da sessão, cópia autenticada ou original do ensaio 
realizado pelos laboratórios acreditados pelo Inmetro, emitido 
nos últimos 18 meses, comprovando os critérios de aceitação 
estabelecidos na norma ABNT NBR 9191 de 2008, além de cópia 
do certificado de registro do fabricante no cadastro técnico 
federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras 
de recursos ambientais, conforme instrução normativa Ibama n° 
06/2013 e cópia autenticada de certificado emitido pela ABNT ou 
similar dentro de sua validade.” 

 

Pergunta: No item 42 do lote 11 "Saco plástico para coleta de resíduo de serviços da 
saúde, com capacidade de 240 litros". Venho informa que não existe essa litragem para 
esse tipo de classe para a finalidade que vocês estão pedindo. Portanto queria saber com 
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vocês qual seria o saco de lixo em especifcio que irão pedir. Segue a norma da ABNT 9191 
para que a comissão de licitação mais seu juridico verifique.  

 

Resposta: Em consulta a área requisitante, há necessidade de retificação das 
especificações técnicas do item 42 do lote 11, fica revogado o lote 11.  

 

Diante dos esclarecimentos prestados, ficam ratificadas as demais exigências editalícias, 
mantendo a sessão de abertura do certame para o dia 20/10/2022 às 10h00. 

 

 

Rio Grande da Serra, 19 de Outubro de 2022.  
 

 
 

Daniela Magalhães Terra 
Pregoeira 


