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Prefeitura Municipal de
Castro Alves publica:
• Aviso de Reabertura de Licitação Pregão Presencial nº 027/2021 Registro de preço para contratação de empresa especializada, para
prestação de serviços de coleta, transporte, acondicionamento,
tratamento (nos termos da RCD n° 222/2018 da ANVISA),
descaracterização por moagem e destino final de resíduos resultantes de
serviço de saúde realizados no Hospital Regional de Castro Alves e
Unidades da Secretaria Municipal de Saúde da Sede e Zona Rural.
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Castro Alves

Licitações

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021

OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa especializada, para prestação de
serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento (nos termos da RCD n°
222/2018 da ANVISA), descaracterização por moagem e destino final de Resíduos resultantes
de serviço de saúde realizados no Hospital Regional de Castro Alves e Unidades da Secretaria
Municipal de Saúde da Sede e Zona Rural, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Em respeito ao contraditório e a ampla defesa, antes de qualquer manifestação por parte desta
Pregoeira, solicito que a empresa SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A, se manifeste no
prazo de 03 (três) dias corridos com relação aos questionamentos apresentados pela empresa
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, os quais abaixo colaciono ipsis litteris:
“a empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA questiona que a empresa SP
SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. não possui aterro próprio e o edital veda a subcontratação,
e com relação a MOAGEN não consta na licença operacional, sendo um dos objetivos da
licitação”
Havendo ou não manifestação por parte da SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A frente aos
questionamentos suscitados, torna-se público a reabertura da sessão no dia e hora estabelecido
abaixo, para o prosseguimento dos atos subsequentes.
Reabertura: às 09h do dia 17/05/2021 e será realizada na Escola de Arte e saber, Praça
da Bandeira S/N – Auditório da Escola.
.
. Castro Alves – BA, 10 de Maio de 2021.
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