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TERMO DE RETIFICAÇÃO DA  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017 
 

 O Prefeito Municipal de Laranjal Paulista, no uso de suas atribuições 
legais, comunica que  ficam retificados  os itens constantes do sub item “7.1.3 
– Qualificação, letras c1 e d1” do  Edital de Concorrência Pública nº 
004/2017. 
 
ONDE SE LÊ:  
 
c) Comprovação de o LICITANTE possuir em seu quadro, na data prevista para 
a entrega da documentação, e constante na Certidão de Registro de Pessoa 
Jurídica da Entidade Profissional Competente, PROFISSIONAL CAPACITADO 
DA ÁREA, detentor(es) de atestado(s) e/ou acervo (s) de responsabilidade 
técnica – CAT, de execução do(s) serviços de características semelhantes, 
limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, conforme segue:  
1) Coleta manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares, e transporte 
até o local indicado pela Contratante, através de caminhões compactadores 
com sistema de monitoramento, rastreamento e telemetria via GPS e 
comunicação via GSM/GPRS ou CDMA/1XRTT ou Satelital. 
 
LEIA-SE:  
c) Comprovação de o LICITANTE possuir em seu quadro, na data prevista para 
a entrega da documentação, e constante na Certidão de Registro de Pessoa 
Jurídica da Entidade Profissional Competente, PROFISSIONAL CAPACITADO 
DA ÁREA, detentor(es) de atestado(s) e/ou acervo (s) de responsabilidade 
técnica – CAT, de execução do(s) serviços de características semelhantes, 
limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, conforme segue:  
1) Coleta manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares, e transporte 
até o local indicado pela Contratante, através de caminhões compactadores. 
 
ONDE SE LÊ: 
d) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado(s) de 
capacidade técnica-operacional devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes emitidos em nome da empresa licitante, que 
comprove(m) que a licitante tenha executado para órgãos ou entidade da 
Administração Pública direta ou indireta federal, estadual, distrital, municipal 
ou ainda para empresas privadas, serviços, conforme segue:  
1) Coleta manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares, e transporte 
até o local indicado pela Contratante, através de caminhões compactadores 
com sistema e monitoramento rastreamento e telemetria via GPS e 
comunicação via GSM/GPRS ou CDMA/1XRTT ou Satelital. Quantidade 
mínima: 3.480 ton/ano; 
 
LEIA-SE: 
d) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado(s) de 
capacidade técnica-operacional devidamente registrados nas entidades 
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profissionais competentes emitidos em nome da empresa licitante, que 
comprove(m) que a licitante tenha executado para órgãos ou entidade da 
Administração Pública direta ou indireta federal, estadual, distrital, municipal 
ou ainda para empresas privadas, serviços, conforme segue:  
1) Coleta manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares, e transporte 
até o local indicado pela Contratante, através de caminhões compactadores. 
Quantidade mínima: 3.480 ton/ano; 
 
Mantêm-se  inalterados os demais itens  do Edital. 
As alterações estarão disponíveis no site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br 
Laranjal Paulista, 06 de outubro de 2.017. 
 
 
 

Alcides de Moura Campos Junior 
Prefeito Municipal 

 


