
  

  

  

  

  

  
PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCAANNDDIIOOTTAA  

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO  019/2022 

 
O Município de Candiota torna público para conhecimento dos interessados com obediência 

ao disposto na Lei 10.520, de 18 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 2351, de 02 agosto de 
2007 e legislação complementares, retifica-se o Edital do Pregão Eletrônico 019/2022, conforme 
segue: 
  
RETIFICA-SE NO EDITAL: 
 

1. Inclui-se no Anexo I do Termo de Referência  
 
ITEM 12 – Máquinas e Equipamentos  
A empresa contratada deverá disponibilizar para os serviços a serem executados uma Mini 
Carregadeira sobre rodas, cabinada, peso operacional mínimo de 2.500Kg, equipada com 
concha e vassoura recolhedora. Com operador devidamente habilitado para a função. 
Demais máquinas, equipamentos e ferramentas (ex: pás, roçadeiras, sopradores, enxadas, 
etc) necessários para a execução dos serviços também serão por conta da contratada. 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
Para atendimento das demandas de limpeza urbana do município, justifica-se tal solicitação 
uma vez que, neste sentido, a cidade necessita da contratação de empresa especializada 
em serviços de limpeza urbana, e que a mesma possua uma  mini carregadeira, a fim de 
fazer o serviço de varrição, raspagem e remoção de terra e areia de logradouros e vias 
públicas; roçada, podação ou aparo de vegetação em logradouros públicos; limpeza de 
locais isolados dentro do território do Município; roçada de vegetação rasteira e arbustiva e 
limpeza e recolhimento de lixo em áreas verdes urbanas; roçada de escolas e creches 
públicas ou conveniadas com o Município; a fim de promover melhores condições de vida 
para a população local, agilidade nos serviços a serem executados, uma vez que na 
estação do verão a vegetação tem um crescimento mais rápido e por ser um município 
atípico e ter numerosas áreas verdes urbanas viabilizando um melhor atendimento entre os 
bairros para as demandas de limpeza urbana. 

 
 

A DATA DE ABERTURA FICARÁ PARA O DIA 20/10/2022 ÀS 10H 
 
Demais cláusulas permanecem inalteradas. A retirados editais e informações podem ser 

obtidas no site www.candiota.rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo telefone (53) 
3245-7299.  
 

 

 
Candiota, 07 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 

LUIZ CARLOS FOLADOR  
Prefeito Municipal 


