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COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DO 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 alteração (sendo: a inclusão dos 

valores estimados para cada item da tabela) no Item 3.1 do ANEXO I - Termo de 

Referência, anteriormente, publicado no edital. 

 

Sendo assim a descrição do Item 3.1 do ANEXO I, constante originalmente nas 

páginas 18 e 19 do Edital, passa a ser: 

 

Onde se lê: 

 

3.1. Os serviços deverão ser executados conforme os itens descritos na tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

QUANTIDADE 

(ANO) 

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 

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 

03 
Poda de árvore de grande porte 

(altura maior que 6,00 metros) 
UN 80 

04 
Poda de árvore (altura menor que 

6,00 metros) 
UN 80 

 

 

 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

 

Setor de Contratos e Licitações - Pregão Eletrônico 
 

 

ALTERAÇÃO NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 Página 2 

 

 

Leia-se: 

 

3.1. Os serviços deverão ser executados conforme os itens descritos na tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

QUANTIDADE 

(ANO) 

Valor 

Estimado 

Total do 

item  

(Individual) 

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$ 

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$ 

42.900,00 

03 

Poda de árvore de grande 

porte (altura maior que 

6,00 metros) 

UN 80 
R$ 

64.000,00 

04 
Poda de árvore (altura 

menor que 6,00 metros) 
UN 80 

R$ 

44.000,00 

 

 

 

 

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital e seus anexos. 

 

São Carlos, 20 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Paula Valeria Marcatti 

Pregoeira 


