
EDITAL Nº 65/2020, DE 13 DE MAIO DE 2020 

RETIFICA O EDITAL Nº 57/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2020  
                        
 
  MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que o Edital nº 57/2020 – Tomada de Preços nº 
7/2020, fica alterado, nos seguintes termos 
                        1. O item nº 2.3  do Edital nº 57/2020 da Tomada de Preços nº 7/2020 passa 
a ter a redação: 
“2.3. – Qualificação Técnica 
a)Licença de Operação emitida pela FEPAM para transporte dos resíduos sólidos Classe I, 
conforme legislação vigentes; 
b)Licença de Operação emitida pela FEPAM para armazenamento temporário dos resíduos sólidos 
Classe I Grupo B, conforme legislação vigentes; 
c)Licença de Operação para tratamento  dos  resíduos sólidos Classe I Grupo A e E, conforme 
legislação vigentes; 
d)Licença de Operação para destinação final em Aterro Industrial Classe I e II dos resíduos sólidos 
(Grupo B), conforme legislação vigentes,  podendo este ser subcontratado. Deverá apresentar o 
contrato da empresa subcontratada; 
e)Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA; 
f) Certidão de Registro no CRQ – Conselho Regional de Química e/ou CREA - Conselho Regional 
de Engenharia Arquitetura e Agronomia, da empresa e do responsável técnico. 
g Comprovação, por meio de ficha funcional, carteira de trabalho ou contrato, de que a licitante 
possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos envelopes, profissional de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução dos serviços de características semelhantes aos do objeto 
licitado; 
h) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação, por meio de  atestado, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devidamente certificado pela entidade profissional competente, 
comprovando que o responsável técnico da licitante executou ou está executando, serviços de 
características semelhantes  aos do objeto licitado.” 
    
   2. Em razão das alterações acima, a data para receber envelopes com a 
documentação e propostas fica transferida para as 14 horas do dia  02 de junho de 2020 
e a data máxima para cadastramento fica estabelecida como o dia 29.05.2019, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal.  
 
  3. Todas as demais cláusulas e condições do Edital 57/2020 – Tomada de 
Preços nº 7/2020 e  anexos ficam inalterados.   
  Ivoti, 13 de maio de  2020. 
 
 
             MARTIN CESAR KALKMANN 
                    Prefeito Municipal 
        Ciente em 13.05.2020:         Tomas Baumgarten Rost 
                     Procurador - OAB/RS 059.666 


