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ERRATA 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 027/2019 

 

 

 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2019 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG, em cumprimento ao disposto 

no § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, torna público para 

conhecimento dos interessados, a retificação dos subitens 8.4.2 e 8.4.3 

do Edital, referente ao Processo Licitatório nº 027/2019, Pregão 

Presencial nº 020/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviço de disposição final e tratamento de resíduos 

sólidos classificados como Classe II – “A”, Grupo “D”, em aterro 

licenciado, gerados no município de Jaboticatubas/MG. 

 

Onde lê-se: 

 

“8.4.2. Atestado de Capacidade Técnica Profissional, fornecido por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, em nome do profissional, 

comprovadamente integrante do quadro permanente da proponente, como 

empregado ou como sócio administrador da sociedade, demonstrando ter o 

referido profissional (inscrito no CREA como Responsável Técnico da 

empresa), sido responsável técnico pela execução dos serviços de mesma 

natureza dos ora licitados:  

 

[...] 

 

8.4.3. Comprovação de capacitação técnico-operacional, demonstrando ter a 

licitante executada serviços pertinentes e compatíveis em características, 

quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através de certidão 

e/ou atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

emitido em seu nome, devidamente certificado, ou vistado, pelo CREA-MG, 

obedecendo as parcelas de maior relevância, conforme as seguintes 

quantidades:” 

 

Leia-se: 

 
“8.4.2. Atestado de Capacidade Técnica Profissional, devidamente 

registrado no CREA, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, em nome do profissional, comprovadamente integrante do quadro 

permanente da proponente, como empregado ou como sócio administrador da 

sociedade, demonstrando ter o referido profissional (inscrito no CREA como 

Responsável Técnico da empresa), sido responsável técnico pela execução 

dos serviços de mesma natureza dos ora licitados:  

 

[...] 

 

8.4.3. Comprovação de capacitação técnico-operacional, demonstrando ter a 

licitante executada serviços pertinentes e compatíveis em características, 

quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através de certidão 
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e/ou atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

emitido em seu nome, obedecendo as parcelas de maior relevância”. 

 

A data e horário da sessão para recebimento e abertura dos envelopes 

contendo a Proposta Comercial e Documentação de Habilitação, permanecem 

inalteradas, ou seja, às 08 horas e 30 minutos do dia 27 de maio de 2019. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, 20 de maio de 2019. 

  

                       

      

 

 

Tércia Maria dos Santos Maia 

Pregoeira 


