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COMUNICADO 

 
 

O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA através da Secretaria Municipal de Administração, 
Divisão de Licitação e Contratos, TORNA PÚBLICO, a todos os interessados a RETIFICAÇÃO do 
item 10 do Termo de Referência – Anexo VII do Edital da Licitação supra, destinado à 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM, 
COMPOSTAGEM E GESTÃO DOS RECICLÁVEIS E REJEITOS NO MUNICÍPIO DE 
ARAÇATUBA/SP”, conforme segue: 

 

10. DO PLANEJAMENTO 
Competirá à fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, por meio 

da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, definir a prioridade nos atendimentos nas 
áreas públicas. 

Após declarada vencedora, a licitante vencedora do lote 01 deverá, em até 02 (dois) 
dias úteis, apresentar a seguinte documentação: 

• Licença de Operação do pátio de compostagem adequado considerado em sua 
proposta comercial, junto com a carta de anuência, caso o pátio de compostagem não seja de 
propriedade da CONTRATADA, onde conste a concordância com a recepção de resíduos do 
Município de Araçatuba/SP, durante a vigência do contrato. 

• Licença de Operação da unidade de beneficiamento de resíduos da construção 
civil adequada e do transbordo (caso necessário) considerado em sua proposta comercial, junto 
com a carta de anuência, caso unidade não seja de propriedade da CONTRATADA, onde conste 
a concordância com a recepção de resíduos do Município de Araçatuba/SP, durante a vigência do 
contrato. 

Na oportunidade informamos que fica mantida a data de entrega e abertura dos 
envelopes, que será as 09h00min do dia 14 de outubro de 2022, na sala de Licitações do Paço 
Municipal. 

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais informações que não foram 
atingidas por este comunicado. 

 

Araçatuba, 13 de setembro de 2022. 

 
 

ANA CAROLINA DOS REIS 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
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