PREFEITURA DE ITAQUI - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES

RETIFICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 001/2018
A Comissão Permanente de Licitações vem, através desta, retificar o edital da DA
CONCORRÊNCIA 001/2018, referente a contratação de empresa para prestação de serviços
de coleta, implantação e operação de transbordo, transporte e disposição final, até aterro
sanitário licenciado, de resíduos domésticos urbanos.
→Onde se lê no preâmbulo inicial DO EDITAL:
... no dia 25 de maio de 2018, às 09:00 hs, ...
→ Passa-se ler:
... no dia 03 de julho de 2018, às 09:00 hs,…
→Onde se lê no 3.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA do edital:
3.2.2 ...
ENDIVIDAMENTO TOTAL – ET
ET = Passivo circulante + exigível a longo prazo
_________________________________
patrimônio líquido
→ Passa-se ler:
3.2.2 ...
ENDIVIDAMENTO TOTAL – ET
ET = Passivo circulante + Passivo não circulante
_________________________________
Ativo total
* As alterações a seguir se referem ao PROJETO BÁSICO.
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→Onde se lê no preâmbulo inicial :
Item |Descrição

Quantidade
Média

Valor de
Referência

01

Serviços de Contratação de Empresa
Especializada para Execução de Coleta
Regular de Resíduos Sólidos Urbanos
de Origem Doméstica

19 ton/diária1
518 ton/mês

R$ 126,84

02

Implantação e Operação da Estação de 19 ton/diária1
Transbordo dos Resíduos Coletados,
518 ton/mês
Transporte dos Resíduos Sólidos e
Urbanos do Transbordo até o Aterro
Sanitário e Disposição Final dos
Resíduos Coletados em Aterro Sanitário
Licenciado para esta Atividade.

R$ 245,62

→ Passa-se ler:
Item |Descrição

Quantidade
Média

Valor de
Referência

01

Serviços de Contratação de Empresa
Especializada para Execução de
Coleta Regular de Resíduos Sólidos
Urbanos de Origem Doméstica

19 ton/diária1
518 ton/mês

R$ 147,00

02

Implantação e Operação da Estação de 19 ton/diária1
Transbordo dos Resíduos Coletados,
518 ton/mês
Transporte dos Resíduos Sólidos e
Urbanos do Transbordo até o Aterro
Sanitário e Disposição Final dos
Resíduos Coletados em Aterro Sanitário
Licenciado para esta Atividade.

R$ 245,62

→Onde se lê no item 1 DO OBJETO :
1.1 Contratação dos serviços de operacionalização e manejo de uma média de 518 ton/mês(19
ton/dia) de coleta e de uma média 518 ton/mês(19 ton/dia) de transporte de resíduos sólidos
urbanos domiciliares, incluindo: transbordo, balança e disposição final, conforme itens abaixo:
→ Passa-se ler:
1.1

Contratação dos serviços de operacionalização e manejo de uma média de 518
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ton/mês(19 ton/dia) de coleta e de uma média 518 ton/mês(19 ton/dia) de transporte de
resíduos sólidos urbanos domiciliares, incluindo: transbordo e disposição final, conforme
itens abaixo:

→Onde se lê :
3.2.2 A empresa a ser contratada deverá providenciar no prazo de 6(seis) meses... , dentro do
perímetro urbano de Itaqui/RS, na qual será instalada...
→Passa-se a ler:
3.2.2 A empresa a ser contratada deverá providenciar no prazo de 6(seis) meses..., dentro do
Município de Itaqui/RS, na qual será instalada...

→Onde se lê :
“3.2.21. O pagamento dos serviços será efetuado por toneladas transportadas e dispostas no
aterro através da conferência dos tickets de pesagem que deverão estar acompanhado da nota
fiscal do serviço.”
→Passa-se a ler:
“3.2.21. O pagamento dos serviços será efetuado por toneladas transportadas e dispostas no
aterro através da conferência dos tickets de pesagem, os quais serão emitidos e entregues
pela empresa de pesagem terceirizada, ao preposto da contratada responsável pela coleta. Os
tickets deverão estar acompanhado da nota fiscal do serviço.”
→ Exclui-se o item:
3.2.14 A contratada deverá apresentar proposta para o transporte e disposição dos resíduos
acondicionados na unidade de transbordo, em local devidamente licenciado para este fim. A
autorização para disponibilidade de disposição da área licenciada deve ser apresentada junto
com os documentos de habilitação.
→Onde se lê :
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10.28 - Executar o serviço com veículo de idade superior ao limite estabelecido no projeto
básico, multa correspondente a 5 toneladas por notícia de descumprimento e ADVERTÊNCIA,
limitada a 03, seguida de rescisão contratual em caso de reincidência;
→Passa-se a ler:
10.28 - Executar o serviço com veículo de idade inferior ao limite estabelecido no projeto
básico, multa correspondente a 5 toneladas por notícia de descumprimento e
ADVERTÊNCIA, limitada a 03, seguida de rescisão contratual em caso de reincidência;

* Retifica-se o ANEXO IV quanto a PLANILHA DE CUSTOS DE COLETA DE RESÍDUOS
DOMÉSTICOS.

Devido a necessidade de retificação do edital, a data para realização do certame,
passa para o dia de 03 DE JULHO DE 2018 as 09:00 HS, respeitando-se, assim, o prazo de
publicidade previsto na Lei nº 8.666/93.
Os demais itens do edital e do Projeto Básico permanecem inalterados.
Itaqui/RS, 30 de maio de 2018.

___________________________________
ROSECLEI ALVES VEPPO
PCPL

