
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RETIFICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000003/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 034205/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO 
DE MARATAÍZES - ES

Retifica-se através deste instrumento, a Concorrência Pública Nº. 000003/2018, especificamente no Preâmbulo e nos 
Itens 4.7 do Edital e 16 do Projeto Básico, que passam a ter a seguinte redação:

Onde se lê:

4.7 - Qualificação Técnica:

a) - Registro ou Inscrição, acompanhados de comprovante de quitação da empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s), 
no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA ou outra entidade de classe correspondente, do exercício 
vigente, sendo inválido o documento que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da Empresa, conforme 
Resolução 266/79 do CONFEA;
b) - Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, profissional, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica compatível em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior ao objeto licitado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA 
ou outra entidade de classe correspondente, da região onde os serviços foram executados, observado, ainda, a 
parcela de maior relevância e de valor significativo;
c) - A Comprovação de que o profissional faz efetivamente parte do quadro permanente da empresa será feita pela 
apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho e da respectiva ficha de registro de empregado, ou do 
Contrato de prestação de serviço entre o licitante e o profissional detentor do acervo técnico com firma reconhecida do 
profissional;
d) - Licença Ambiental expedida pelo IEMA Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos para Coleta e 
Transporte Rodoviário de Líquidos e Semissólidos provenientes de Esgoto Doméstico e Águas Pluviais;
e) - Licença Ambiental de Estação de Transbordo;

Poderá ser apresentado Licença Ambiental de Aterro Sanitário de Resíduos de Construção Civil (RCC), desde de 
que o aterro possua estação de transbordo para realizar a triagem dos materiais não permitidos para o aterro.  

f) - Licença Ambiental para transporte de água ou a sua dispensa pelo órgão licenciador;
g) - Outorga ou sua dispensa para a captação de água, retirados junto a AGERH (Agência Estadual de Recursos 
Hídricos);
h) - Declaração em papel timbrado da empresa, devidamente assinado por seu representante legal, que dispõe, ou tem 
condições de dispor até a data da assinatura do contrato e consequentemente emissão de Autorização de Execução, 
maquinários, equipamentos e pessoal técnico e documentação necessária ao cumprimento dos serviços objeto desta 
licitação.

4.7.1 - Para fins de comprovação de atestado de responsabilidade técnica compatível com o serviço licitado previsto no 
item 4.7 "b", com base no Artigo 30 §2º da Lei Federal Nº. 8.666/1993, define-se como parcela de maior relevância e 
de valor significativo, visto a complexidade da obra, o seguinte:

Capacidade Técnico Operacional

 Execução de varrição;
 Pintura de meio fio e capina;
 Roçada manual e mecânica;
 Lavagem de ruas e áreas públicas;
 Limpeza de bueiros e galerias.
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Capacidade Técnico Profissional

 Execução de varrição;
 Pintura de meio fio e capina;
 Roçada manual e mecânica;
 Lavagem de ruas e áreas públicas;
 Limpeza de bueiros e galerias.

Leia-se:

4.7 - Qualificação Técnica:

a) - Registro da empresa e do responsável técnico no Conselho Regional de Administração - CRA;
b) - Registro ou Inscrição, acompanhados de comprovante de quitação da empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s), 
no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA ou outra entidade de classe correspondente, do exercício 
vigente, sendo inválido o documento que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da Empresa, conforme 
Resolução 266/79 do CONFEA;
c) - Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, profissional, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica compatível em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior ao objeto licitado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA 
ou outra entidade de classe correspondente, da região onde os serviços foram executados, observado, ainda, a 
parcela de maior relevância e de valor significativo;
d) - A Comprovação de que o profissional faz efetivamente parte do quadro permanente da empresa será feita pela 
apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho e da respectiva ficha de registro de empregado, ou do 
Contrato de prestação de serviço entre o licitante e o profissional detentor do acervo técnico com firma reconhecida do 
profissional;
e) - Licença Ambiental de Estação de Transbordo;

Poderá ser apresentado Licença Ambiental de Aterro Sanitário de Resíduos de Construção Civil (RCC), desde de 
que o aterro possua estação de transbordo para realizar a triagem dos materiais não permitidos para o aterro.  

f) - Licença Ambiental para transporte de água ou a sua dispensa pelo órgão licenciador;
g) - Outorga ou sua dispensa para a captação de água, retirados junto a AGERH (Agência Estadual de Recursos 
Hídricos);
h) - Declaração em papel timbrado da empresa, devidamente assinado por seu representante legal, que dispõe, ou tem 
condições de dispor até a data da assinatura do contrato e consequentemente emissão de Autorização de Execução, 
maquinários, equipamentos e pessoal técnico e documentação necessária ao cumprimento dos serviços objeto desta 
licitação.

4.7.1 - Para fins de comprovação de atestado de responsabilidade técnica compatível com o serviço licitado previsto no 
item 4.7 "c", com base no Artigo 30 §2º da Lei Federal Nº. 8.666/1993, define-se como parcela de maior relevância e 
de valor significativo, visto a complexidade da obra, o seguinte:

Capacidade Técnico Operacional

 Execução de varrição;
 Pintura de meio fio e capina;
 Roçada manual e mecânica;
 Lavagem de ruas e áreas;
 Limpeza de bueiros e galerias.

Capacidade Técnico Profissional

 Execução de varrição;

1 / 2E&L Compras, Licitações e Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 Pintura de meio fio e capina;
 Roçada manual e mecânica;
 Lavagem de ruas e áreas;
 Limpeza de bueiros e galerias.

Onde se lê:

16. DOCUMENTOS REFERENTES À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Qualificação Técnica:

a) - Registro ou Inscrição, acompanhados de comprovante de quitação da empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s), 
no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA ou outra entidade de classe correspondente, do exercício 
vigente, sendo inválido o documento que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da Empresa, conforme 
Resolução 266/79 do CONFEA;
b) - Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, profissional, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica compatível em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior ao objeto licitado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA 
ou outra entidade de classe correspondente, da região onde os serviços foram executados, observado, ainda, a 
parcela de maior relevância e de valor significativo;
c) - A Comprovação de que o profissional faz efetivamente parte do quadro permanente da empresa será feita pela 
apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho e da respectiva ficha de registro de empregado, ou do 
Contrato de prestação de serviço entre o licitante e o profissional detentor do acervo técnico com firma reconhecida do 
profissional;
d) - Licença Ambiental expedida pelo IEMA Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos para Coleta e 
Transporte Rodoviário de Líquidos e Semissólidos provenientes de Esgoto Doméstico e Águas Pluviais;
e) - Licença Ambiental de Estação de Transbordo;

Poderá ser apresentado Licença Ambiental de Aterro Sanitário de Resíduos de Construção Civil (RCC), desde de 
que o aterro possua estação de transbordo para realizar a triagem dos materiais não permitidos para o aterro.  

f) - Licença Ambiental para transporte de água ou a sua dispensa pelo órgão licenciador;
g) - Outorga ou sua dispensa para a captação de água, retirados junto a AGERH (Agência Estadual de Recursos 
Hídricos);
h) - Declaração em papel timbrado da empresa, devidamente assinado por seu representante legal, que dispõe, ou tem 
condições de dispor até a data da assinatura do contrato e consequentemente emissão de Autorização de Execução, 
maquinários, equipamentos e pessoal técnico e documentação necessária ao cumprimento dos serviços objeto desta 
licitação.

Para fins de comprovação de atestado de responsabilidade técnica compatível com o serviço licitado previsto no "b", 
com base no Artigo 30 §2º da Lei Federal Nº. 8.666/1993, define-se como parcela de maior relevância e de valor 
significativo, visto a complexidade da obra, o seguinte:

Capacidade Técnico Operacional

 Execução de varrição;
 Pintura de meio fio e capina;
 Roçada manual e mecânica;
 Lavagem de ruas e áreas públicas;
 Limpeza de bueiros e galerias.

Capacidade Técnico Profissional

 Execução de varrição;
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 Pintura de meio fio e capina;
 Roçada manual e mecânica;
 Lavagem de ruas e áreas públicas;
 Limpeza de bueiros e galerias.

Leia-se:

16. DOCUMENTOS REFERENTES À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Qualificação Técnica:

a) -  Registro da empresa e do responsável técnico no Conselho Regional de Administração - CRA;
b) - Registro ou Inscrição, acompanhados de comprovante de quitação da empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s), 
no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA ou outra entidade de classe correspondente, do exercício 
vigente, sendo inválido o documento que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da Empresa, conforme 
Resolução 266/79 do CONFEA;
c) - Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, profissional, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica compatível em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior ao objeto licitado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA 
ou outra entidade de classe correspondente, da região onde os serviços foram executados, observado, ainda, a 
parcela de maior relevância e de valor significativo;
d) - A Comprovação de que o profissional faz efetivamente parte do quadro permanente da empresa será feita pela 
apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho e da respectiva ficha de registro de empregado, ou do 
Contrato de prestação de serviço entre o licitante e o profissional detentor do acervo técnico com firma reconhecida do 
profissional;
e) - Licença Ambiental de Estação de Transbordo;

Poderá ser apresentado Licença Ambiental de Aterro Sanitário de Resíduos de Construção Civil (RCC), desde de 
que o aterro possua estação de transbordo para realizar a triagem dos materiais não permitidos para o aterro.  

f) - Licença Ambiental para transporte de água ou a sua dispensa pelo órgão licenciador;
g) - Outorga ou sua dispensa para a captação de água, retirados junto a AGERH (Agência Estadual de Recursos 
Hídricos);
h) - Declaração em papel timbrado da empresa, devidamente assinado por seu representante legal, que dispõe, ou tem 
condições de dispor até a data da assinatura do contrato e consequentemente emissão de Autorização de Execução, 
maquinários, equipamentos e pessoal técnico e documentação necessária ao cumprimento dos serviços objeto desta 
licitação.

Para fins de comprovação de atestado de responsabilidade técnica compatível com o serviço licitado previsto no "c", 
com base no Artigo 30 §2º da Lei Federal Nº. 8.666/1993, define-se como parcela de maior relevância e de valor 
significativo, visto a complexidade da obra, o seguinte:

Capacidade Técnico Operacional

 Execução de varrição;
 Pintura de meio fio e capina;
 Roçada manual e mecânica;
 Lavagem de ruas e áreas;
 Limpeza de bueiros e galerias.

Capacidade Técnico Profissional

 Execução de varrição;
 Pintura de meio fio e capina;
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 Roçada manual e mecânica;
 Lavagem de ruas e áreas;
 Limpeza de bueiros e galerias.

Outrossim, altera-se a data da abertura do certame, passando para o dia 18 de janeiro de 2019, às 09:30 horas, 
conforme Preâmbulo anexo:   

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000003/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 034205/2018

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE 
LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES

O MUNICIPIO DE MARATAÍZES - ES, inscrito no CNPJ sob o Nº. 01.609.408/0001-28, com sede na Avenida Rubens 
Rangel, 411, Cidade Nova, Marataízes - ES, CEP: 29345-000, em atendimento à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS URBANOS, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, nomeada pelo Decreto-E Nº. 610/2018, 
TORNA PÚBLICO que fará realizar Licitação na Modalidade Concorrência Pública, do tipo menor preço (Artigo 45, §
1º, inc. I - Lei Federal Nº. 8.666/1993), sob o regime de empreitada por preço global (Artigo 10, inc. II, letra "a" - Lei 
Federal Nº. 8.666/1993), com finalidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE 
LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES, de acordo com o disposto no presente Edital e respectivo 
anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos, que será realizada no DIA 18 de JANEIRO de 
2019, às 09:30 horas, em sua sede à Avenida Rubens Rangel, 411, Cidade Nova, Marataízes - ES - CEP: 29.345-000, 
Processo Administrativo Nº. 034205/2018.

CADASTRAMENTO PRÉVIO
Para se credenciar a licitante deverá apresentar junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL um representante 
devidamente munido de documento que lhe outorgue poderes para participar deste procedimento licitatório, devendo, 
ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente 
e, se for o caso, a Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma 
reconhecida e com poderes para praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome da representada. Em sendo 
o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá este apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura.
Somente o representante credenciado poderá usar da palavra, apresentar reclamações e assinar atas, bem como, 
renunciar ao direito de interpor recurso.
Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, não sendo permitido que um único representante 
possa responder por mais de uma empresa participante do certame.

ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES "PROPOSTAS DE PREÇOS" E "HABILITAÇÃO":
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Avenida Rubens Rangel, Nº. 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES - CEP. 29345-000.
Os envelopes deverão ser entregues diretamente no Setor de Licitações DIA 18 DE JANEIRO DE 2019, até às 09:30 
horas.

Marataízes - ES, 17 de dezembro de 2018.

OLDAIR DA SILVA FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
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