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ERRATA 

 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 - PMM 

PROCESSO Nº 046/2019 - PMM 
 
 
A Pregoeira designada sob Decreto nº 106/2019 de 21/02/2019, pelo Prefeito Municipal e no uso 
de suas atribuições legais RETIFICA os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do Edital do 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 – PMM, que prevê 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES DE LIXO, 
conforme abaixo, MANTENDO a data de abertura do certame para o dia 22/04/2019 às 09:00 
HORAS, conforme abaixo: 
 
Suprimir do termo de referência item 11.1.1, letra “c” -  Certificado de Licença Ambiental para 
transporte de resíduos sólidos domiciliares; 
 
Incluir nos documentos de habilitação item 12.2:  
b) Certificado de Licença Ambiental para transporte de resíduos sólidos domiciliares; 
 

12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
12.1. A documentação referente à habilitação deverá conter o seguinte: 
12.2. Quanto à capacidade técnica 
As empresas participantes deverão apresentar: 
Onde se lê: a) As empresas participantes deverão apresentar comprovação do fornecimento 
de objeto compatível com as características do objeto da presente licitação, por meio de 
atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, original ou cópia para autenticação. 
 
Leia-se: a) As empresas participantes deverão apresentar comprovação do fornecimento de 
objeto compatível com as características constantes na integralidade do anexo I – TERMO DE 
REFERÊNCIA – item 10, por meio de atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, original ou cópia para autenticação. 
 
OBS.: As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas. As licitantes interessadas 
deverão protocolar seus envelopes devidamente lacrados impreterivelmente até às 08:45 
horas no Departamento de Protocolo, no endereço acima mencionado. Não será aceito 
o encaminhamento de proposta comercial e documentos de habilitação por via postal ou 
por transportadora. 

 
 

Matinhos, 26 de março de 2019. 

 
 
 

Janete de Fátima Schmitz 
Pregoeira 


