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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 
Alteração e Republicação do Edital da 
Concorrência Pública nº 003/2014. 

 
O Município de Afonso Cláudio, ES, através da Comissão Permanente de Licitação instituída pela 
Portaria nº 218/2013, torna público para conhecimento dos interessados a alteração do edital da 
Concorrência Pública em epígrafe, referente a “contratação de  empresa especializada em locação 
de caixas estacionárias, transporte, recebimento e destinação final dos Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) – Classe II. 
 
 
CAPÍTULO I - DAS ALTERAÇÕES 
1.1 - Fica alterada a redação dos  subitens:  

 
7.4.1 - Licença de Operação e Destinação Final de Resíduos classe II, em nome da licitante;  
7.4.2 - Licença para Transporte de Resíduos classe II, em nome da licitante; 
7.4.3 - Termo de Compromisso Ambiental, assegurando o recebimento de resíduos, em quantidade e 
prazo do Edital, registrado em Cartório e com firma reconhecida, em nome da licitante;” 
 
1.2 - Fica alterada a redação do preâmbulo ... “realizará licitação na modalidade Concorrência 
Pública sobre o regime de execução indireta por empreitada, Menor Preço por Lote, de acordo com 
a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.” 

 
1.3 – Fica alterada a redação do subitem 7.4.6, letra a) Certidão de Acervo Técnico pertinente ao 
objeto de cada lote, emitido pelo Conselho ...  
 
1.3 – Fica alterada a dotação orçamentária de acordo com o exercício “A despesa oriunda do objeto 
deste certame correrá a conta da seguinte dotação orçamentária: 
1301.1854100362.141 33903900000 – Ficha 0598 – Fonte: 10000000 – Recursos Ordinários” 
 
 
CAPÍTULO II – DA ABERTURA 
2.1 – Fica a abertura dos trabalhos marcada para o dia 04 de março de 2015, às 09h00min, na Sede 
da Prefeitura, situada à Praça da Independência, 341, Centro, Afonso Cláudio, ES, CEP 29.600-000.  
 
As Propostas Comerciais (envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (envelope nº 02) serão 
recebidos, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, até o dia 04 de março de 
2015, às 08h30min, fechados e assinados em seus lacres.  
 

 
CAPITULO III – DISPOSIÇÕES GERAIS 
3.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e termo do edital de Concorrência Pública nº 
003/2014, que não foram alteradas pelo presente. 
 
 
Afonso Cláudio, ES, em 27 de janeiro de 2015. 
 
 
 

Elilda Maria Bissoli 
Presidente da CPL 


