
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA 

 

 
III RETIFICAÇÃO  

 

 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/2022 - FMS 
 
OBJETO: Contratação de empresa para serviço de coleta, transporte, tratamento através de 
autoclave e destinação final de resíduos de saúde tipo A/E e B, gerado pelas Unidades Sanitárias 
da Rede Municipal de Saúde, em aterro devidamente licenciado por órgãos ambientais do lixo. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA, SC, sendo representado neste ato pelo Prefeito 
Municipal, TORNA PÚBLICO a todos os interessados, informa a retificação na data do Edital de 
Licitação de Pregão Eletrônico N.º 20/2022 conforme segue: 
 
Onde se lê:  
 

h) Prova de registro da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), 
expedida pelo conselho de classe competente, da jurisdição da empresa licitante, 
com habilitação para si e seu(s) responsável(is), com atribuição para execução de 
serviços idênticos ao objeto. Face à complexidade tecnológica dos serviços a 
serem executados, a Certidão de Pessoa Jurídica, expedida pelo conselho de classe 
competente, deverá obrigatoriamente contemplar como ou dentre os profissionais 
técnicos, um profissional de nível superior (Resolução CONAMA nº 358 de 
29/04/2005). 
 
i) Comprovação de vínculo com técnico profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, na data prevista para a 
entrega da proposta, o qual será obrigatoriamente o técnico preposto. 
 
j) Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público 
e/ou privado, devidamente registrados pelo conselho de classe competente, em 
nome da empresa licitante, bem como, a respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART, Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento similar, 
expedido pelo  conselho de classe competente, que comprove que a empresa 
licitante já executou serviços pertinentes e compatíveis em características com o 
descrito no objeto desta licitação.   
 
k) Comprovante de que a licitante seja detentora de Licença Ambiental de 
Operação - LAO em vigor, para os serviços de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final de resíduos de serviços de saúde.  
 
k.1) A empresa licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar a Licença Ambiental 
de Operação – LAO, de Unidade de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde, 
em seu nome ou em nome de empresa que possua contrato de prestação de 
serviço, referente à unidade que receberá e pré tratará tais resíduos, comprovada 
através de declaração de existência de contrato.   
 

 
Leia-se:  
 

h) Prova de registro da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), 

expedida pelo conselho de classe competente (CRBio, CRQ ou CREA), da jurisdição 

da empresa licitante, com habilitação para si e seu(s) responsável(is), com 

atribuição para execução de serviços idênticos ao objeto. Face à complexidade 

tecnológica dos serviços a serem executados, a Certidão de Pessoa Jurídica, 

expedida pelo conselho de classe competente (CRBio, CRQ ou CREA), deverá 



obrigatoriamente contemplar como ou dentre os profissionais técnicos, um 

profissional de nível superior (Resolução CONAMA nº 358 de 29/04/2005). 

 

i) Comprovação de vínculo com técnico profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, na data prevista para a 

entrega da proposta, o qual será obrigatoriamente o técnico preposto. 

 

j) Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público 

e/ou privado, devidamente registrados pelo conselho de classe competente 

(CRBio, CRQ ou CREA), em nome da empresa licitante, bem como, a respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Certificado de Responsabilidade 

Técnica ou documento similar, expedido pelo  conselho de classe competente 

(CRBio, CRQ ou CREA), que comprove que a empresa licitante já executou 

serviços pertinentes e compatíveis em características com o descrito no objeto 

desta licitação. 

 

k) Comprovante de que a licitante seja detentora de Licença Ambiental de 

Operação - LAO em vigor, junto ao IMA - Instituto do Meio Ambiente de Santa 

Catarina ou Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, para os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final 

de resíduos de serviços de saúde. 

  

k.1) A empresa licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar a Licença Ambiental 

de Operação – LAO (IMA/SC ou Ibama), de Unidade de Tratamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde, em seu nome ou em nome de empresa que possua contrato 

de prestação de serviço, referente à unidade que receberá e pré tratará tais 

resíduos, comprovada através de declaração de existência de contrato. 

 

Esta errata integra o edital respectivo, para todos os efeitos legais, sendo publicado no site 

oficial, bem como no Mural Público deste Município, fica mantida a data de abertura para o 

dia 25/04/2022 as 08:15h.  

 
Site: “www.licitacoes-e.com.br  
 
EDITAL COMPLETO: O Edital encontra-se disponível aos interessados, nos endereços 
eletrônicos: “www.licitacoes-e.com.br” e “www.novaveneza.sc.gov.br” onde poderá ser obtida 
cópia. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no sitio 
“www.licitacoes-e.com.br”. A sessão pública será realizada neste mesmo endereço eletrônico. 

 
Demais esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de licitações e contratos das 8:00 às 
12:00 e das 13:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira pelo telefone (0xx48) 3471-1759. 
 
Nova Veneza, SC, 22 de abril de 2022. 

 
 

 
ROGÉRIO JOSÉ FRIGO  

Prefeito Municipal    


