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PARECER PARA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 
 
 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE 
LICENCIADA, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE COLETA DIÁRIA OU SOB 
DEMANDA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
PERTENCENTES AOS GRUPOS A (RESÍDUOS 
COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES 
BIOLÓGICOS), B (RESÍDUOS QUÍMICOS, 
INCLUINDO LÂMPADAS, REVELADOR E 
FIXADOR DE RAIO-X, PELÍCULAS DE RAIO-
X, PILHAS, BATERIAS, ETC..), GRUPO D 
(RESÍDUOS COMUNS) E GRUPO E 
(MATERIAIS PERFURO CORTANTES), 
PROVENIENTES DO HOSPITAL 
MATERNIDADE PROFESSOR WALDEMAR DE 
ALCÂNTARA, NO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA – 
CE.. 

 
 
1. DAS FORMALIDADES 
 
   Consta no presente procedimento a justificativa da necessidade de 

contratação, no Termo de Referência apresenta os motivos para a aquisição do referido 

objeto.  

   Consta no Procedimento Interno todos os atos necessários para realização e 

concretização do certame. 

   O processo administrativo se encontra numerado, em acordo com o art. 38 da 

Lei 8.666/93. 
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   O presente Edital foi publicado no dia 09 de setembro de 2021, no sítio 

eletrônico do Instituto de Gestão e Cidadania – IGC (www.igcce.com.br).    

   Foi apresentado apenas uma proposta da empresa:  
 

 CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA / CNPJ: 09.234.399/0001-
40 (MATRIZ). 

 
   O participante acima, encaminhou todos os documentos solicitados no Edital, 

sendo ELEITO O VENCEDOR DA CONCORRÊNCIA, após criteriosa avaliação do 

preenchimento de todos os requisitos editalicios, conforme a seguir será demonstrado. 

   Assim, a adjudicação do objeto do certame cabe apenas a Direção Executiva.  

 
 
2. AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS DO EDITAL 
 

 PODERÃO PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA OS INTERESSADOS QUE 
ATENDEREM AS SEGUINTES EXIGÊNCIAS: 

 
A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento 
do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer 
tempo. 

Cumprido 

Estarem devidamente cadastrados e habilitados parcialmente no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores. 

Cumprido 

Atenderem as demais exigências dessa concorrência simplificada e de seus 
Anexos. 

Cumprido 

 
 

 NÃO PODERÃO CONCORRER NESTA CONCORRÊNCIA SIMPLIFICADA:  
 

Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. Cumprido 
Empresas que tenham sido suspensas ou suspensas temporariamente de 
contratar com a Administração Pública. 

Cumprido 
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Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade. 

Cumprido 

Empresas que estejam em processo de falência, recuperação judicial ou 
extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. 

Cumprido 

Empresas que não contiverem em seu contrato social finalidade ou objetivo 
compatível com o objeto dessa concorrência. 

Cumprido 

Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou 
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum. 

Cumprido 

Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição Cumprido 
Os proponentes deverão examinar cuidadosamente as condições de 
fornecimento do objeto deste Edital, dando especial atenção para as 
penalidades estabelecidas para os casos de descumprimento das obrigações 
contratuais, estando ciente de que o Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, 
aplicará as sanções previstas, obedecendo ao disposto no art. 87, §2º da Lei 
Federal 8.666/93, com suas alterações. 

Cumprido 

  
 

 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 
Cópia do documento de constituição da empresa e de todas as suas eventuais 
alterações; 

Cumprido 

Inscrição de Pessoa Jurídica junto a Secretaria Municipal da Fazenda - 
Domicílio Tributário; 

Cumprido 

Declaração do proponente de que não pesa contra si declaração de 
inidoneidade, que tenha sido expedida por órgão da Administração Pública 
de qualquer esfera de Governo. 

Cumprido 

Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; Cumprido 
Certidão Negativa de Débito - CND - referente ao INSS e Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF (Cadastro da Receita Federal); 

Cumprido 

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais quanto aos Tributos e 
Contribuições Federais e também quanto à Dívida Ativa da União; 

Cumprido 
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Certidão Negativa de Débitos Salariais emitidas pela delegacia do 
Ministério do Trabalho do domicílio ou sede da proponente; 

Cumprido 

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal; Cumprido 
Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da 
Constituição Federal. 

Cumprido 

Certidão Negativa de Ações de Falência, Recuperação Judicial e 
Extrajudicial; 

Cumprido 

 
 

 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, onde comprove ter o participante executado, ou estar 
executando, fornecimentos pertinentes e compatíveis com o objeto deste 
Edital; 

Cumprido 

Certificado de inspeção veicular – CIV emitido pelo INMETRO referente 
aos veículos da empresa (que efetivamente realizarão o serviço); 

Cumprido 

Declaração de Utilização dos EPIS adequados pelos funcionários da 
empresa no ato da coleta; 

Cumprido 

Comprovação do curso do MOPP – movimentação e operação de produtos 
perigosos dos motoristas da empresa responsável pela coleta; 

Cumprido 

Ficha e envelope de emergência para transporte de resíduos perigosos; Cumprido 
Manifesto de carga ou requisição de coleta; Cumprido 
Licença de operação para transporte de resíduos perigosos; Cumprido 
Licença de operação para armazenamento e disposição correta de resíduos; Cumprido 
Apresentar Alvará de funcionamento e localização do município onde está 
instalada a participante; 

Cumprido 

Apresentar Alvará da vigilância sanitária do município onde está instalada 
a participante; 

Cumprido 

Apresentar Alvará do corpo de bombeiros do município onde está instalada 
a participante; 

Cumprido 

Registro no CREA em nome da pessoa jurídica; Cumprido 
Apresentar Registro no CREA da pessoa física em nome do engenheiro 
sanitarista, ambiental, responsável pela empresa participante; 

Cumprido 
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Apresentar Cadastro Técnico Federal-IBAMA em nome da pessoa jurídica 
da participante; 

Cumprido 

 
 

 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado 
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

Cumprido 

 
 

 A PROPOSTA DE PREÇO: 
 
Elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com 
suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas, com a última página assinada pelo representante legal da 
empresa; 

Cumprido 

Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual (se houver); Cumprido 
Descrição do objeto, com a indicação da empresa e descrição do serviço; Cumprido 
A proposta elaborada com a indicação do MENOR PREÇO GLOBAL em 
moeda corrente nacional, em algarismo. O preço total da proposta deverá 
ser por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos 
deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas à execução do objeto da presente 
concorrência; 

Cumprido 

Na proposta deverá conter ainda o valor unitário dos itens; Cumprido 
 
3. CONCLUSÃO 
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   Ante o exposto, recomenda a observância ao que aqui exposto, para que após, 

prossiga com a homologação, adjudicação e convocação do participante vencedor (CRIL 

EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA / CNPJ: 09.234.399/0001-40. 

   
   É o parecer. 
 
Juazeiro do Norte – CE, 24 de setembro de 2021. 
 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

DO INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC 
 

 


