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COMUNICADO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

CAPINAÇÃO, ROÇAGEM, LIMPEZA E JARDINAGEM, PARA CONSERVAÇÃO 
DAS ÁREAS DO SAAE, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 

Comunicamos que o Edital em epígrafe sofreu alterações.  

 

Sendo assim, inclui-se o subitem 5.1.2 no item 5.1 do Edital, passando a ter a 

seguinte redação: 

EDITAL 

 

5.1. A Proposta de Preços (contida no interior do Envelope 1) deverá ser única por 

proponente, apresentada em 01 (uma) via e elaborada de acordo com o constante do 

ANEXO V – Modelo de Proposta, redigida em língua portuguesa, salvo quantos às 

expressões técnicas de uso corrente, devendo ser datada e assinada pelo representante 

legal da licitante ou pelo procurador.  

 

5.1.1. A proposta não poderá apresentar rasuras, emendas, borrões, entrelinhas ou 

ressalvas, exceto no caso de correção, durante própria sessão pública, de erro meramente 

formal, e com autorização do pregoeiro. 

 

5.1.2.  Os preços totais dos itens e preço global do lote deverão ser arredondados com, no 

máximo, duas casas decimais e, deverá ser observado o limite máximo do valor 

unitário e total estimado para cada item (segundo a tabela do item 3.1 do Anexo 

I), da qual não poderão ultrapassar os preços constantes em Edital e seus 

anexos.  

 

Na página seguinte consta a alteração – em destaque – no referido item 3.1 do ANEXO I 

– TERMO DE REFERÊNCIA, a mesma visa à readequação do objeto licitado; devendo o 

referido item 3.1 do Anexo I, anteriormente, publicados no edital, ser desconsiderado.  

 

Devido às alterações ocorridas, o Pregão Presencial nº 029/2021, fica designado para a 

seguinte data e horários:  

 

SESSÃO DE ABERTURA E DE DISPUTA: 11/01/2022 às 09h00min. 

* Horário de Brasília. 

 

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital. 

 

São Carlos, 22 de dezembro de 2021. 

 

 

Setor de Contratos e Licitações 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
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 ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

3.1. Do Orçamento Estimado e dos Serviços que deverão ser executados conforme os itens descritos na tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

QUANTIDADE 

(ANO) 

VALOR 

ESTIMADO 

UNITÁRIO DO 

ITEM  

VALOR 

ESTIMADO 

TOTAL DO 

ITEM  

01 

Roçada manual e mecânica (corte de vegetação, na qual se 

mantém a cobertura vegetal), com despraguejamento e 

limpeza com recolhimento e remoção da vegetação cortada. 

M² 702.000 R$ 0,50 R$ 351.000,00 

02 

Capina (corte e retirada total da cobertura vegetal) de 

aceiros para proteção de cerca, alambrados e muros, 

incluindo limpeza e remoção da vegetação retirada. 

M² 78.000 R$ 0,55 R$ 42.900,00 

03 
Poda de árvore de grande porte (altura maior que 6,00 

metros) 
UN 80 R$ 800,00 R$ 64.000,00 

04 Poda de árvore (altura menor que 6,00 metros) UN 80 R$ 550,00 R$ 44.000,00 

* LEGENDA: M² = metro(s) cúbico(s); UN = unidade(s). 


