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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 

 
      O Prefeito Municipal de Campestre da Serra, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que às 9:00 horas, do dia 23 de 

Outubro de 2020, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, se reunirá a Comissão 

Permanente de Licitações, designada pela Portaria n° 4.554 de 17 de Janeiro de 2020, 

com a finalidade de receber os documentos de habilitação e as propostas para 

contratação de empresa para prestação de serviços de coleta seletiva, transporte e 

destinação final de resíduos, em regime de empreitada por preço global. 

     Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, que 

apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro, conforme item 2 desse 

edital, até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de 

habilitação e proposta. 

1.  DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços de coleta seletiva, 

transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares (CLASE II) e resíduos 

caracterizados como inerentes (CLASSE III), produzidos no Município de Campestre da 

Serra, a serem executados em regime de empreitada por preço global. 

2.  DO CADASTRO: 

2.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar a 

documentação, até o dia 20 de outubro de 2020. 

2. DA RETIFICAÇÃO: 
2.2. Retifica-se o item 4. HABILITAÇÃO, conforme segue: 

ONDE LÊ-SE: 
4.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 

      c) Registro na FEPAM; 

      f) Licença de operação do local de triagem do lixo reciclável emitida pela FEPAM; 

      g) Licença de operação emitida pela FEPAM do local de destinação a ser dada ao 

lixo orgânico recolhido no Município de Campestre da Serra, bem como os rejeitos da 

coleta de recicláveis; 

      h) Declaração de que a empresa possui local próprio e ou locado para a realização 

da triagem/reciclagem dos resíduos coletados no Município, com descrição do local e 

suas características de operação aprovadas pela FEPAM; 
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LEIA-SE: 

      f) Licença de operação do local de triagem do lixo reciclável emitida pelo órgão 

ambiental competente municipal ou estadual; 

      g) Licença de operação emitida pela pelo órgão ambiental competente municipal ou 

estadual do local de destinação a ser dada ao lixo orgânico recolhido no Município de 

Campestre da Serra, bem como os rejeitos da coleta de recicláveis; 

      h) Declaração de que a empresa possui local próprio e ou locado para a realização 

da triagem/reciclagem dos resíduos coletados no Município, com descrição do local e 

suas características de operação devidamente licenciada. 

 

      Além das alterações elencadas acima, salientamos que as empresas deverão 

apresentar junto ao envelope n.º 01: 

     - Declaração de disponibilidade do proprietário do aterro sanitário aceitando receber 

os rejeitos oriundos do processo de coleta dos resíduos sólidos do Município de 

Campestre da Serra; 

     - Declaração de capacidade do aterro sanitário. 

 

IMPORTANTE: Os veículos para recolhimento e transporte do lixo devem ser 

adequados de forma que não haja derramamento do chorume/lixiviado nas vias públicas 

em decorrência do transporte. 

 

As demais informações permanecem inalteradas.  

 

 

 

Campestre da Serra, 01 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

Moacir Zanotto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

Este edital foi devidamente examinado e      

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

 

  _____________________________ 

           Procurador(a) Jurídico(a)        


