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RETIFICAÇÃO EDITAL 

 

Guaxupé/MG, 24 de março de 2021 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 

CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO   DE   PESSOAS   JURÍDICAS,  PARA 

RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM 

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO CLASSE – IIA E IIB., CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS. 

 

Ficam alterados os seguintes trechos do edital de Chamamento que passam a ter os 

textos que seguem: 

 

O item - IV - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

Onde se lê:  

b) Atestado de Capacidade Técnica Profissional, fornecido por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, em nome do profissional comprovadamente integrante do quadro permanente 

da proponente, como empregado ou como sócio administrador da sociedade, comprovando ter o 

referido profissional (inscrito no CREA como Responsável Técnico da empresa podendo ser 

engenheiro ambiental, engenheiro civil ou engenheiro sanitarista), sido responsável técnico pela 

execução dos serviços de mesma natureza dos aqui licitados, em especial os serviços de 

destinação final de resíduos em Aterro Sanitário Classe IIA compreendendo a operação e 

manutenção, acompanhada da respectiva licença de operação, emitida por órgão ambiental, que 

comprove sua regularidade no período de execução dos serviços; 
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Leia-se:  
 

b) Atestado de Capacidade Técnica Profissional, fornecido por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, em nome do profissional comprovadamente integrante do quadro permanente 

da proponente, como empregado ou como sócio administrador da sociedade, comprovando ter o 

referido profissional (inscrito no CREA como Responsável Técnico da empresa podendo ser 

engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro sanitarista, engenheiro agrônomo ou 

engenheiro químico), sido responsável técnico pela execução dos serviços de mesma natureza 

dos aqui licitados, em especial os serviços de destinação final de resíduos em Aterro Sanitário 

Classe IIA compreendendo a operação e manutenção, acompanhada da respectiva licença de 

operação, emitida por órgão ambiental, que comprove sua regularidade no período de execução 

dos serviços; 

 

Onde se lê:  

f) -  Licença de operação para destinação final em aterro industrial Classe I e II, dos resíduos 

sólidos, conforme legislação vigente, este podendo ser subcontratado, e neste caso, apresentar 

contrato com a empresa contratada. 

 

Leia-se:  

 

f) - Licença de operação para destinação final em aterro industrial Classe II, dos resíduos sólidos, 

conforme legislação vigente, este podendo ser subcontratado, e neste caso, apresentar contrato 

com a empresa contratada. 

 

 

Tais alterações não interferem na formulação das propostas, sendo mantida a data para 

o credenciamento previsto para o dia 09 de abril de 2021 às 9h.  

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do edital em epígrafe 

 

Esta errata, está  à disposição dos interessados no site www.cimog.mg.gov.br 

    

Custodio Ribeiro Garcia 

Presidente do CIMOG 

 

http://www.cimog.mg.gov.br/

