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MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
           SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Lages, 08 de outubro de 2020. 

RERRATIFICAÇÃO  

 

REF:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020 – SEMASA 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA DE MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE LAGES-SC. 

 

O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e Fazenda, 

presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados as alterações que se fazem necessárias 

no Edital em comento: 

  

 No prólogo e no subitem 21.2: 

Onde se lê: Menor Preço por Tonelada 

Leia-se: Menor Preço Global 

 

 Na alínea “d” do subitem 8.3, passar a considerar: 

Valor Máximo Estimado Mensal Item 4: R$ 180.875,91(cento e oitenta mil,oitocentos e setenta e cinco reais 

e noventa e um centavos), totalizando R$ 2.170.510,92 (dois milhões, cento e setenta mil, quinhentos e dez 

reais e noventa e dois centavos) por ano; 

 

 Substituir os subitens 16.3 a 16.11, para: 

16.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

16.3.1 Prova de registro e regularidade da Empresa e do(s) seu(s) respectivo(s) Responsável(is) Técnico(s) 

no CREA/CAU, com jurisdição no Estado em que for sediada a Empresa Proponente, em vigor na data 
estabelecida para entrega dos envelopes, pertinentes ao certame;  

16.3.2 Comprovar que o licitante possui em seu quadro permanente de responsáveis técnicos na data da 

entrega das propostas, 01 Engenheiro Sanitarista e/ou 01 Engenheiro Ambiental e/ou 01 Engenheiro Civil, 
devidamente registrado(s) no CREA; 

16.3.3 Comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s), pertence(m) ao quadro de pessoal da Empresa, 

mediante apresentação da ficha de registro de empregados, autenticada junto a D.R.T. (Delegacia Regional 

do Trabalho) ou cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho, 
constando a admissão do responsável técnico até a data da entrega da proposta, ou contrato específico de 

prestação de serviços e/ou no caso do profissional ser sócio da empresa, pela cópia do contrato social; 

16.3.3.1 Na inviabilidade de comprovar que o(s) Profissional(is) indicado(s) pertence(m) ao quadro de 
pessoal da Empresa, apresentar termo de compromisso, comprometendo-se a contratá-lo(s) até a data da 

assinatura do contrato, se vencedora. 

16.3.4  A Visita Técnica ao Município para verificação das condições de execução dos serviços, até o 3° 
(terceiro) dia útil anterior à data de abertura desta Licitação, devendo tomar conhecimento de todas as 

informações necessárias a elaboração de sua proposta, tais como condições de estradas, geografia e clima da 

região, além de outros necessários a elaboração de propostas. A visita será conduzida pelo Sr. Milton Jose 

Matias Filho diretor da Diretoria de Resíduos Sólidos e as informações prestadas pela Prefeitura Municipal 
de Lages, através da Diretoria de Resíduos Sólidos / SEMASA, agendada com antecedência de um dia pelo 

telefone 49 3223 5563. Encerrada a visita técnica a Diretoria de Resíduos Sólidos/SEMASA expedirá 

atestado de visita técnica sendo este o documento a ser anexado no envelope de habilitação para 
comprovante de atendimento deste item. 

 

16.4 DA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL: 

16.4.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s) na entidade de Classe competente, 
compatíveis em características e quantidades com o objeto licitado, passados por pessoas jurídicas de direito 

http://www.lages.sc.gov.br/
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público ou privado, que comprovem que a proponente tenha exercido atividades no ramo de Engenharia 

Sanitária e Ambiental dos serviços abaixo: 

a) Coleta manual, transporte e descarga de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e públicos, com 

monitoramento via satélite, com quantidade mínima de 1.190 toneladas por mês; 
b) Coleta conteinerizada, transporte e descarga de resíduos sólidos com monitoramento via satélite com 

quantidade mínima de 60 metros cúbicos por mês; 

c) Coleta seletiva de resíduos recicláveis com monitoramento via satélite, com quantidade mínima de 35 
toneladas por mês; 

d) Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos resíduos provenientes dos serviços de saúde - RSS 

dos grupos “A”, “B” e “E” e Resíduos Classe I, com quantidade mínima de 1.100 quilogramas por mês;  

16.4.2 Apresentação da LAO, Licença Ambiental de Operação, emitida pela IMA ou outro órgão de controle 
de meio ambiente estadual equivalente, dentro do seu período de validade, comprovando que a proponente 

esteja licenciada para realizar a atividade de: 

a) Transporte rodoviário de resíduos ou produtos perigosos, comprovando que a proponente esteja autorizada 
a transportar até o aterro sanitário os resíduos sólidos domiciliares, de acordo com legislação ambiental 

vigente; 

b) Transporte Rodoviário de Resíduos de Serviço da Saúde, comprovando que a proponente esteja autorizada 
a transportar até o aterro sanitário os resíduos, de acordo com legislação ambiental vigente; 

c) Tratamento e/ou Disposição final dos resíduos do serviço de saúde em aterro sanitário devidamente 

licenciado, onde serão dispostos os resíduos transportados, comprovando que a proponente esteja autorizada 

a destinar os resíduos gerados no município, de acordo com legislação ambiental vigente. 
c.1) Quando o aterro sanitário não for da proponente interessada, esta poderá participar apresentando os 

seguintes documentos sob pena de inabilitação: 

c.1.2) Termo de Compromisso Formal de Contrato entre o proprietário do aterro sanitário e a licitante 
devidamente registrado em cartório, com vinculação a este edital, na qual figurem claramente os 

compromissos entre as partes de que sendo vencedora do certame, a empresa proprietária do aterro receberá 

os resíduos objeto do contrato a ser assinado, pelo período de vigência do contrato, acompanhado da Licença 
Ambiental de Operação para Tratamento e Destino Final de Resíduos do Serviço de Saúde, em nome do 

proprietário do aterro; 

 

16.5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL: 
16.5.1 Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, acompanhado da CAT, Certidão de Acervo 

Técnico, compatíveis em característica com o objeto licitado, passados por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, registrado no CREA, que comprovem pelo menos um de seus responsáveis técnicos, 
pertencentes ao quadro efetivo da empresa na data da licitação, exerceu atividades no ramo de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, semelhantes às consideradas de maior relevância dos serviços inerentes ao objeto 

desta Licitação, a seguir especificadas: 

a) Coleta manual, transporte e descarga de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e públicos, com 
monitoramento via satélite; 

b) Coleta conteinerizada, transporte e descarga de resíduos sólidos com monitoramento via satélite; 

c) Coleta seletiva de resíduos recicláveis com monitoramento via satélite; 
d) Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos resíduos provenientes dos serviços de saúde - RSS 

dos grupos “A”, “B” e “E” e Resíduos Classe I. 

 
Em consequencia, adia-se a data de abertura da sessão, marcada para o dia 13/10/2020 às 

09:00 horas, para o dia 17/11/2020 às 09:00 horas. 

 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 

 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário da Administração e Fazenda 

 

http://www.lages.sc.gov.br/

