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CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 
 
 

RETIFICAÇÃO II 
 
 
O Município de Ipê/RS comunica aos interessados que com referência à Concorrência nº 
001/2020, RETIFICAM-SE os itens abaixo descritos do instrumento convocatório, conforme 
segue: 
 

Onde se lê: 
 
“A abertura desta licitação ocorrerá no dia 16 de novembro de 2020, às 14 horas...” 
 
Leia-se: 
 
“A abertura desta licitação ocorrerá no dia 14 de dezembro de 2020, às 14 horas...” 
 
 
Onde se lê: 
 
IMPORTANTE: Como condição para assinatura do contrato, no momento da assinatura do 
mesmo a licitante vencedora deverá apresentar, os seguintes documentos: 
... 

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e Laudo de Condições Ambientais 
do Trabalho – LTCAT, conforme previsto na Normativa Regulamentadora nº 09; 
 
b) ART ou RRT de execução dos serviços; 

 
c) Licença de Operação – LO, em vigor, fornecida pelo órgão responsável pelo 
licenciamento do local de destinação final, em nome da licitante ou, se for o caso, em nome 
da empresa responsável pelo local. 

 
c1) caso a licitante vencedora não seja a responsável pelo aterro sanitário, a Licença de 
Operação – LO comprobatória do licenciamento do local, deverá vir acompanhada de 
declaração, com firma devidamente autenticada em tabelionato, emitida pela titular da 
licença, de que a licitante – nominar a empresa – está autorizada a depositar os resíduos 
sólidos domiciliares oriundos do Município de Ipê/RS, no aterro sanitário licenciado à 
declarante, pelo prazo de 60 meses, caso vencedora deste processo licitatório. 

 
d) Licença de Operação – LO, em vigor, fornecida pelo órgão responsável pelo 
licenciamento, para a atividade transporte, em nome da licitante.  
 
e) Licença para Operação – LO, em vigor, fornecida pelo órgão responsável pelo 
licenciamento, da central de transbordo e triagem, em nome da licitante. 

 
f) se a licitante vencedora for de outro estado brasileiro, deverá apresentar Autorização de 
Órgão de Licenciamento equivalente a FEPAM no Rio Grande do Sul. 

 
Leia-se: 
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Edital e outras informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de 

Administração, Planejamento e Habitação, localizada na Prefeitura Municipal, na Rua Frei 
Casimiro Zaffonato, nº 1060, CEP 95.240-000, fone (54) 3233 1050, ou pelo site www.ipe-

rs.com.br ou demais informações contatar com Marilene. 
 

Mantêm-se os demais dispositivos do edital. 
 

Ipê/RS, 12 de novembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

VALÉRIO ERNESTO MARCON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
Maurício Venturin Chini 
Assessor Jurídico 
OAB: 74.265/RS 
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