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MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
- considerando que o licitante pode não ter relação comercial com o aterro sanitário como destino final,
será necessário apresentar o contrato comercial entre o licitante e o destino final ou apenas a carta de
anuência?

Será solicitado carta de anuência do destino final para os resíduos objeto desse certame? Quando
deverá ser apresentada? Será necessário a apresentação da licença de funcionamento emitida pela
Cetesb válida desse mesmo destino?

- além da carta de anuência do destino final para os resíduos objeto desse certame, é necessária a
apresentação da licença de operação do aterro emitida pela Cetesb válida desse mesmo destino? Em
qual fase? De habilitação?

Resposta
Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva
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Prezado Fornecedor,

Apresento o esclarecimento com o intuito de dirimir suas dúvidas:

Durante a fase de habilitação será solicitado estritamente os documentos apresentados no item IV do
edital de pregão eletrônico.
Quanto aos demais documentos mencionados, serão solicitados após a assinatura do contrato e/ou
durante a vigência contratual, uma vez que o contrato prevê a exigência do pleno atendimento da
legislação vigente.

Atenciosamente,
Comissão de Aquisição

Ouvidoria

Transparência

SIC
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