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1º TERMO DE RETIFICAÇÃO   DO EDITAL DA  CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº  
 

001/2021-PROCESSO Nº 001/2021 
 
 
 O Prefeito Municipal de Laranjal Paulista, no uso de suas atribuições legais, 

comunica  a RETIFICAÇÃO do EDITAL – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021, 

conforme abaixo: 

 

 
III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

ONDE SÊ-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, serviços de 

características semelhantes ao objeto da licitação , observada a súmula 23 do TCESP: 

 

SÚMULA Nº 23 - Em procedimento licitatório, a comprovação da 
capacidade técnico-profissional, para obras e serviços de 
engenharia, se aperfeiçoará mediante a apresentação da CAT 
(Certidão de Acervo Técnico), devendo o edital fixar as parcelas de 
maior relevância, vedada a imposição de quantitativos mínimos ou 
prazos máximos. 

 

   LEIA-SE:  

   d) Apresentação de Certificado de Acervo Técnico - CAT, em nome de 

profissional de nível superior -Engenheiro, que comprove a prestação de serviços com 

características semelhantes ao objeto da licitação, observada a súmula 23 do TCESP: 

 

SÚMULA Nº 23 - Em procedimento licitatório, a comprovação da 
capacidade técnico-profissional, para obras e serviços de 
engenharia, se aperfeiçoará mediante a apresentação da CAT 
(Certidão de Acervo Técnico), devendo o edital fixar as parcelas de 
maior relevância, vedada a imposição de quantitativos mínimos ou 
prazos máximos. 
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ONDE SÊ-LÊ:  

   d) Atestado de capacidade técnica para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível em característica, quantidade e prazo com o objeto desta licitação, 

por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome do licitante, 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já forneceu 

objetos iguais ou similares ao desta licitação. Quantidade mínima: 60% da execução 

pretendida, o que equivale a 360 toneladas, nos termos da súmula 24 do TCESP. 

 

SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência 
de comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso 
II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, admitindo-se a imposição de 
quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, 
desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 
60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida 
e tecnicamente justificado. 
 

   LEIA-SE: 

   e) Atestado de capacidade técnica para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível em característica, quantidade e prazo com o objeto desta licitação, 

por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome do licitante, 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já forneceu 

objetos iguais ou similares ao desta licitação. Quantidade mínima1: 60% da execução 

pretendida, o que equivale a 360 toneladas, nos termos da súmula 24 do TCESP. 

SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência 
de comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso 
II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, admitindo-se a imposição de 
quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, 
desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 
60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida 
e tecnicamente justificado. 
 

 
1 JUSTIFICATIVA: assegurar que a Administração Pública selecione prestadora de serviço detentora de envergadura logística e 

capacidade operacional que atenda a demanda do Município e, por consequência, o objeto da licitação. 
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   e.1) A comprovação a que se refere a alínea anterior poderá ser 
efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos atestados quanto dispuser o 
licitante2. 
 
   e.2) os atestados técnicos solicitados deverão ser emitidos em papel 
timbrado da empresa ou órgão contratante, com a identificação clara do signatário, inclusive 
com a indicação do cargo que ocupa; 
 
   e.3) Caso o (s) atestado (s) emitido não apresente (m) clareza em 
relação as quantidades, prazos e serviços prestados, juntamente com o (s) mesmo (s) poderá 
(ão) estar anexo (s) cópia (s) simples do (s) contrato (s) assinado (s) com a (s) pessoa (s) 
jurídica (s) de direito público ou privado responsável (eis) pelo fornecimento do (s) atestado 
(s). 
 

ONDE SÊ-LÊ:  

   e) Atestado de visita técnica a ser fornecido pela Secretaria Municipal 

Competente, em que conste que o licitante visitou os locais de execução deste objeto e tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento do objeto 

da licitação.  

LEIA-SE: 

   f) Atestado de visita técnica a ser fornecido pela Secretaria 

Municipal Competente, em que conste que o licitante visitou os locais de execução 

deste objeto e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento do objeto da licitação, ou apresentação de declaração de 

dispensa de visita nos termos do anexo XV do edital 

 

   Acréscimo:  

   g) As provas de capacidade técnica poderão estar sujeitas à 

confirmação da veracidade de suas informações, sob pena de incorrerem civil, criminal 

e administrativamente o emissor e a licitante.  

 
Inclusão 

31.01.15 – Modelo de declaração de dispensa de visita técnica (anexo XV)  

 

 

 
. 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO - TERMO DE REFERÊNCIA 

Onde se lê:  

2.2.4 - Os contêineres deverão ser higienizados mecanicamente, por meio de lava-

contêineres, instalado sobre um caminhão específico. Esta lavagem deverá ser feita em 

sistema fechado com uso de produtos desengordurantes e bactericidas com 

periodicidade máxima mensal ou quando solicitado pela PMLP. Realizando-se as 

lavagens interna e externa dos contêineres, o lava-contêineres deverá seguir o mesmo 

itinerário que o veículo da coleta regular. 

 

Leia-se:  

2.2.4 - Os contêineres deverão ser higienizados mecanicamente, por meio de lava-

contêineres, instalado sobre um caminhão específico. Esta lavagem deverá ser feita em 

sistema fechado com uso de produtos desengordurantes e bactericidas com 

periodicidade máxima mensal ou quando solicitado pela PMLP. Realizando-se as 

lavagens interna e externa dos contêineres, a lavagem de contêineres poderá ser 

realizada em qualquer local e deverá seguir as exigências dos órgãos ambientais e 

vigilância sanitária 

 
 
Onde se lê: 

 

2.2.11 - Para a lavagem dos contêineres, a Contratada deverá mobilizar um caminhão 

específico com equipamento tipo tanque com compartimentos para água limpa e águas 

servidas. A equipe deverá ser adequada para executar esse serviço de lavagem. Será 

fornecido documento comprovando a veracidade da execução, onde o mesmo 

deverá ser anexado na medição mensal, caso não apresente, a medição será retida 

 

Leia-se:  

2.2.11 - Para a lavagem dos contêineres, a Contratada deverá mobilizar um caminhão 

específico com equipamento tipo tanque com compartimentos para água limpa e águas 

servidas. A equipe deverá ser adequada para executar esse serviço de lavagem. Será 

fornecido documento comprovando a veracidade da execução, onde o mesmo 

deverá ser anexado na medição mensal para apuração do devido valor 

correspondente à lavagem de cada unidade de conteiner. 
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ANEXO II - Onde se lê  

FORMULÁRIO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

DADOS DO PROPONENTE  

RAZÃO SOCIAL:  

ENDEREÇO COMPLETO:  

C.N.P.J.  

INSC. ESTADUAL:  

CIDADE / CEP:  

ESTADO:  

EMAIL / FONE:  

NOME DO RESP.  

RG Nº  

CPF/MF Nº  

ENDEREÇO:  

CIDADE/CEP  

ESTADO:  

EMAIL:  

DATA DE NASCIMENTO:  

DADOS BANCÁRIOS EMPRESA:  

BANCO:  

AGENCIA:  

CONTA CORRENTE: 

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 001/2021 

 

   Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa 

Proposta relativa à Licitação em referência, destinada a OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, 

COMPREENDENDO A COLETA MECANIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, 

COMERCIAIS, DE FEIRAS, DEMAIS ÁREAS PÚBLICAS COM FORNECIMENTO, OPERAÇÃO 
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E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES DE CAPACIDADE DE 1.000 (MIL) LITROS  E 

TRANSPORTE ATÉ DESTINO FINAL INDICADO PELA CONTRATANTE. 

   Os preços da presente proposta são:  

LOTE ÚNICO 

Item Descrição Unidade 
Quantidade 

estimada 
Valor unitário  

Valor 

Mensal 

1 

Coleta mecanizada de 

resíduos sólidos 

domiciliares, comerciais, de 

feiras livres, demais áreas 

públicas e transporte até 

destino final indicado pela 

Contratante 

 

Tonelada 600 
R$                                 

(por tonelada) 
R$  

2 

Fornecimento, operação, 

higienização de 40 

(quarenta) conteiners PEAD 

com capacidade de 1000 

(mil) litros e promoção de 

evento de educação socio-

ambiental conforme termo 

de referência 

Mês 40 

R$                                  

(da unidade 

de conteiner) 

 

Total 

R$ (total 

unitário do 

lote) 

R$ (total 

mensal do 

lote) 
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   Declaramos ainda: 

número e qualificação técnica suficientes para atendimento dos serviços, nas 

quantidades e prazos, conforme exigido no edital e; 
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2 - sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a 

proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o 

conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de 

apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame 

em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da 

proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em 

referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da 

proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 

discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação 

– CPL antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da 

extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.  

 

   Prazo de validade da proposta: 60(sessenta) dias, contados à 

partir da data de entrega da proposta.  

 

Valor Total Mensal: R$ xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) 

 

Valor Total Contratual (12 meses): R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) 

 ___________________________________________ 

Local/ data 

  assinatura do representante legal 

 Carimbo da empresa 
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ANEXO II Leia-se:  

FORMULÁRIO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

DADOS DO PROPONENTE  

RAZÃO SOCIAL:  

ENDEREÇO COMPLETO:  

C.N.P.J.  

INSC. ESTADUAL:  

CIDADE / CEP:  

ESTADO:  

EMAIL / FONE:  

NOME DO RESP.  

RG Nº  

CPF/MF Nº  

ENDEREÇO:  

CIDADE/CEP  

ESTADO:  

EMAIL:  

DATA DE NASCIMENTO:  

DADOS BANCÁRIOS EMPRESA:  

BANCO:  

AGENCIA:  

CONTA CORRENTE: 

Referente: CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 001/2021 

 

   Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa 

Proposta relativa à Licitação em referência, destinada a OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, 

COMPREENDENDO A COLETA MECANIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, 

COMERCIAIS, DE FEIRAS, DEMAIS ÁREAS PÚBLICAS COM FORNECIMENTO, OPERAÇÃO 

E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES DE CAPACIDADE DE 1.000 (MIL) LITROS  E 

TRANSPORTE ATÉ DESTINO FINAL INDICADO PELA CONTRATANTE. 
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   Os preços da presente proposta são:  

LOTE ÚNICO 

Item Descrição Unidade 
Quantidade 

estimada 
Valor unitário  

Valor 

Mensal 

1 

Coleta mecanizada de 

resíduos sólidos 

domiciliares, comerciais, de 

feiras livres, demais áreas 

públicas e transporte até 

destino final indicado pela 

Contratante 

 

Tonelada 600 
R$                                 

(por tonelada) 
R$  

2 

Fornecimento, operação, 

higienização de 40 

(quarenta) conteiners PEAD 

com capacidade de 1000 

(mil) litros e promoção de 

evento de educação socio-

ambiental conforme termo 

de referência 

Mês 40 

R$                                  

(da unidade 

de conteiner) 

 

Total 

R$ (total 

unitário do 

lote) 

R$ (total 

mensal do 

lote) 
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Declaramos ainda: 

1 -  que caso vencedora, empregaremos na execução dos serviços, profissional(is) em 

número e qualificação técnica suficientes para atendimento dos serviços, nas 

quantidades e prazos, conforme exigido no edital e; 

 

2 - sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a 

proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o 

conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de 

apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame 

em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da 

proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em 

referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da 

proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
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discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação 

– CPL antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da 

extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.  

 

   Prazo de validade da proposta: 60(sessenta) dias, contados à 

partir da data de entrega da proposta.  

 

Valor Total Mensal: R$ xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) 

 

Valor Total Contratual (12 meses): R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) 

 

 

 

 ___________________________________________ 

Local/ data 

  assinatura do representante legal 

 Carimbo da empresa 
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Onde se lê:  

ANEXO XIV– CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 
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Leia-se: 

ANEXO XIV– CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021 
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INCLUIDO - ANEXO XV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 
PROCESSO Nº 005/2021 

 
 

 
_________________________ (representante do licitante), portador 

da Cédula de Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como 

representante devidamente constituído de _________________________ 

(identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº ____________, para fins do disposto no 

Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 

Código Penal Brasileiro, que possui pleno conhecimento das condições da obra e que 

não alegará desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como 

justificativa para se eximir das obrigações assumidas. 
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Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331 

e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br 

 

 

Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______. 
 
 
 

________________________________________ 
(assinatura do representante legal do Licitante 

 
 
Fica prorrogada a Realização da Concorrência para o dia  13.04.2021, às 9:00 
horas. 
 
Mantêm-se  inalterados os demais itens do Edital. 
 
As alterações estarão disponíveis no site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br 
 
Laranjal Paulista,  10 de março de 2.021. 
 
 
 

Alcides de Moura Campos Junior 
Prefeito Municipal 
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