
 

 

 

Secretaria Municipal de Planejamento 

Departamento de Licitações 
 Tel.: (35) 3692-1734  (35) 3692-1735  (35)3692-1780   licitaitajuba@gmail.com 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ -  EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
ERRATA 02 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA 
CONTINUADA DE LIMPEZA URBANA PARA ATENDER À SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 
SEMOB. 
 

 Fica ALTERADO o edital nos seguintes termos: 

 
ONDE SE LÊ:  
 

9 - A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: 
   b) Atestado de capacidade técnica da empresa. 

 
Prova de aptidão para desempenho da licitante de atividade pertinente ou compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

devidamente registrado(s) na entidade competente, CREA/CRAU, acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico 

– CAT, comprovando que a licitante realizou os serviços e parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação, abaixo descritos no percentual mínimo de 50% do previsto: 

a) Coleta de lixo domiciliar porta a porta utilizando caminhão coletor e compactador de resíduos, com 

capacidade de 15 M3, incluindo mão de obra dos motoristas e coletores; 

b) Fornecimento de equipe multi-tarefa; 

c) Fornecimento de equipe para operação de Eco ponto ou Unidade de Recebimentos de Pequenos Volumes 

URP’s de Resíduos da Construção Civil; 

 

OBS: SERÁ PERMITIDO AOS LICITANTES A SOMATÓRIA DE ATESTADOS 
 

LEIA-SE:  
 

b) Atestado de capacidade técnica da empresa. 
Prova de aptidão para desempenho da licitante de atividade pertinente ou compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

comprovando que a licitante realizou os serviços e parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação, abaixo descritos no percentual mínimo de 50% do previsto: 

a) Coleta de lixo domiciliar porta a porta utilizando caminhão coletor e compactador de resíduos, com 

capacidade de 15 M3, incluindo mão de obra dos motoristas e coletores; 

b) Fornecimento de equipe multi-tarefa; 

c) Fornecimento de equipe para operação de Eco ponto ou Unidade de Recebimentos de Pequenos Volumes 

URP’s de Resíduos da Construção Civil; 

OBS: SERÁ PERMITIDO AOS LICITANTES A SOMATÓRIA DE ATESTADOS 
FICAM MANTIDOS LOCAL, DATA E O HORÁRIOS DESCRITOS EM EDITAL. 
 

A presente errata está disponível no site: www.itajuba.mg.gov.br. Informações através do email: 

licitaitajuba@gmail.com ou através do seguinte telefone. (35) 3692-1735. 

 

 

                                                                                 Itajubá, 22 de julho de 2020. 

 

Rita de Cássia e Souza 
Pregoeira Port 476/2019 


