
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE JAGUARUNA 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2020-PMJ, TOMADA 

DE PREÇOS Nº 03/2020-PMJ. Cujo critério de 

julgamento é o de MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 

27 de março de 2020, às 09:00 horas, tendo como 

objeto: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁSTICA EM CBUQ, EM DIVERSOS LOGRADOUROS 

NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC, OBEDECENDO 

INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E 

DETERMINAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE 

REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL”. FICA 

ACRESCENTADA AS SEGUINTES REDAÇÕES:  

“3.1.25. Comprovação que a licitante dispõe de 

usina fixa ou móvel para confecção de CBUQ 

(Concreto Betuminoso Usinado a Quente), 

devendo apresentar a Licença Ambiental de 

Operação – LAO, expedida pelo IMA – Instituto do 

Meio Ambiente de Santa Catarina, para atividade 

de usina de asfalto, em vigor na data de abertura 

da licitação. 

a) Caso o licitante não possuir usina própria, 

deverá, obrigatoriamente, apresentar contrato de 

locação, arrendamento ou cessão de uso, 

juntamente com declaração expressa dada pelo 

licitante de que a referida usina atende à 

demanda de todo o CBUQ necessário à execução 

da obra em questão. O aludido contrato deverá 

ter firma reconhecida em cartório. 

3.1.26. Comprovação de a licitante possuir na data 

de abertura da licitação, Licença Ambiental de 

Operação – LAO, expedido pelo IMA - Instituto do 

Meio Ambiente de Santa Catarina, do caminhão 

espargidor, utilizado nas etapas de execução da 

imprimação e pintura de ligação, acompanhada 

do Plano de Ação Emergencial e sua respectiva 

ART (Anotação de responsabilidade técnica); do 

Certificado de Inspeção do Inmetro (caminhão e 

tanque), e do Certificado de Licenciamento anual 

regular do DETRAN. 

a) Caso as licenças, inclusive o caminhão 

espargidor não forem de propriedade da empresa 

licitante, o mesmo deverá apresentar contrato 

com o proprietário dos mesmos, com firma 

reconhecida, para locação de caminhão 

espargidor.” 

O Edital e seus anexos na íntegra encontram-se a 

disposição para obter através do endereço Av. 

Duque de Caxias, 290 Centro, Jaguaruna/SC. Site 

www.jaguaruna.sc.gov.br. E-mail 

licitacao.pmj@hotmail.com. Telefone (48) 3624-

8400 Horário das 07:00 horas às 13:00 horas. 

Jaguaruna (SC), 10 de março de 2020. Edenilson 

Montini da Costa – Prefeito Municipal. 

 

http://www.jaguaruna.sc.gov.br/
mailto:licitacao.pmj@hotmail.com

