
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇO Nº04/2016 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA, COMUNICA  a RETIFICAÇÃO do 
edital de Licitação, Modalidade Tomada de Preço sob o nº04/2016, que tem por objeto a        
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
REMOÇÃO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
CLASSE I (PERIGOSOS) E II (NÃO  PERIGOSOS) DE 900m³ (novecentos) DEPOSITADOS DE 
FORMA IRREGULAR EM DUAS ÁREAS (ÁREA 1 E 2) DESCRITAS NO MEMORIAL 
DESCRITIVO, ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO 
DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RT NO MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA-RS.  

 
RETIFICAÇÃO 01- Quanto a Qualificação Técnica item 2.7 letra ´d’:  
 
ONDE SE LÊ: 
 

d) Licença Ambiental de Operação, expedida pela FEPAM (ou órgão similar 
no caso de a empresa ser de outro Estado), em vigor, para o Transporte 
de resíduos perigosos (fontes móveis de poluição), para todas as 
vias/rodovias necessárias para o transporte, juntamente com a Licença 
dos veículos autorizados para tal, acompanhados do Certificado de 
Registro e Licenciamento dos Veículos (CRLV) em nome da empresa ou 
se for o caso, CRLV em nome da subcontratada, juntamente com 
comprovante de disponibilidade do mesmo, devidamente assinado pelo 
seu responsável.  

LEIA-SE: 

d) Licença Ambiental de Operação, expedida pela FEPAM (ou órgão similar 
no caso de a empresa ser de outro Estado), em vigor, para o Transporte 
de resíduos perigosos (fontes móveis de poluição), para todas as 
vias/rodovias necessárias para o transporte, juntamente com a Licença 
dos veículos autorizados para tal, acompanhados do Certificado de 
Registro e Licenciamento dos Veículos (CRLV) em nome da empresa ou 
se for o caso, CRLV em nome da subcontratada, juntamente com 
comprovante de disponibilidade do mesmo, devidamente assinado pelo 
seu responsável. Caso não seja a detentora da LO, apresentar ainda 
declaração, contrato ou outro documento oficial que comprove vínculo da 
licitante com a empresa a ser subcontratada, com firma devidamente 
reconhecida em cartório. 

RETIFICAÇÃO 02- do prazo de cadastro e apresentação de propostas: 
 

a) O prazo para as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, 
apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro fica 
RATIFICADA para o dia 25/07/2016. 

 
b) Ratifica-se o prazo para apresentação das propostas para as 10:00 horas do 

dia 29/07/2016;  
Demais especificações permanecem inalteradas. Os fornecedores que tenham 

interesse em participar da referida Licitação, poderão retirar o edital da respectiva Tomada de Preço 
junto ao site:www.augustopestana.rs.gov.br; ou junto a essa Prefeitura Municipal, no horário normal 
de expediente, bem como obter informações através do telefone nº, (055) 3334-4908/4900. 

 
Augusto Pestana/RS, 13/07/2016 

 
_______________________________________ 

LUIS ANTONIO KRUEL BOHRER 
Prefeito Municipal 

http://www.augustopestana.rs.gov.br/

