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 ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 049/2016  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016  
TIPO: MENOR PREÇO UNITARIO  
 
 

No intuito de ajustar e adequar o Edital e propiciar o maior número possível de 
participantes, ampliando assim a competitividade, decidiu o Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições, confeccionar ERRATA ao Edital supramencionado, conforme especificado 
abaixo: 

 
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
(Lei 8.666/93, art. 27, II, c/c art. 30) 

 
EXLCUI-SE OS ITENS ONDE SE LÊ: 
 
10.1.5 Apresentação da Licença Sanitária Estadual ou Municipal (Alvará de Saúde) em 
vigor.  
10.1.7 - Licenças ambientais do órgão de controle ambiental (FEAM / COPAM), o qual 
autoriza a empresa a executar os serviços do objeto desta Licitação;  
10.1.12 - Comprovação de que o equipamento opere em temperatura superior a 800° C, 
com sistema de tratamento de gases, suas respectivas análises, devidamente 
protocoladas no Órgão Ambiental Estadual, cujos resultados atendam os limites 
estabelecidos pela legislação vigente. 
10.1.12 - Comprovante da licitante de possuir em seu nome, Licença de Operação, 
emitida pela FEAM / COPAM, para tratamento térmico de resíduos de serviços de saúde 
(RSS), de que trata o objeto desta licitação, com capacidade de no mínimo 80 (oitenta) 
toneladas / mês; 
10.1.15 - Comprovante da licitante de possuir registros junto ao Ministério do Trabalho 
relacionados aos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do 
trabalho (SESMT), de acordo com a Lei Federal n° 6.514, de 22/11/1977 e Portaria n° 
3.214, de 08/06/1978, do Ministério do Trabalho; 
10.1.19 - Comprovante da licitante de possuir contrato com empresa de emergência 
química ambiental, em vigor a no mínimo 120 dias anteriores a data desta licitação, 
resguardando os serviços do objeto especificado no presente edital; 
10.1.20 - Licença ambiental para equipamento de incineração da licitante; 
10.1.21 - Documento de anotação de responsabilidade técnica – ART do responsável 
técnico pelas atividades da licitante. 
 
 

ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
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EXLCUI-SE OS ITENS ONDE SE LÊ: 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
1 – A CONTRATADA não poderá sub-empreitar ou subcontratar, no todo ou em parte, 
os serviços objeto deste Contrato.  
 
 
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
(Lei 8.666/93, art. 27, II, c/c art. 30) 

 
ONDE SE LÊ: 
 
10.1.17 - Comprovação de capacitação e treinamento do pessoal envolvido na 
prestação dos serviços de coleta, transporte e tratamento dos resíduos de serviços de 
saúde;  
 
LEIA-SE: 
 
(Certificado de capacitação do(s) motorista(s) para Movimentação de Produtos 
Perigosos (MOPP). 
 
Demais itens e condições do edital permanecem inalterados. 

 

 

Santana da Vargem, 28 de junho de 2016.       

 

 

MARCELO OTAVIO DA SILVA 

PREGOEIRO 

 

 
 
 


