
SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A. – SCPar 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL nº 002/2021 

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 

Tipo: Menor Preço 

No Edital nº 002/2021, publicado no DOE-SC em 16.08.2021 (segunda-feira) - Nº 21.585,PÁGINA 35, que trata DA 

EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS CONTIDOS NO PLANO DE CONTROLES E PROGRAMAS AMBIENTAIS - PCA DO 

PORTO ORGANIZADO DE LAGUNA/SC, retificar: 

 

1. No item 6.8.2, Capacitação Técnica-Operacional da licitante, onde se lê: 

Capacitação Técnica-Operacional da licitante  

Comprovação de capacidade técnica-operacional da empresa licitante, por desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto desta licitação, a ser feita mediante apresentação de Atestado(s) e/ou 

Certidão(ões) fornecida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da licitante 

como empresa contratada, contendo a descrição dos serviços executados, data de execução, endereço, nome e 

assinatura do responsável pela emissão, comprovando a execução de serviços com características técnicas similares 

às do objeto da presente licitação conforme descrito a seguir:  

a) Programa de Comunicação Social  

b) Programa de Monitoramento Ambiental da Dragagem  

c) Programa de Monitoramento da Hidrodinâmica e da Dinâmica Sedimentar  

d) Programa de Monitoramento da Biota Aquática e Bioindicadores (incluindo ictiofauna, fitoplancton, zooplancton, 

fauna bentônica e monitoramento de cetáceos e quelônios)  

e) Programa de Monitoramento de Ruídos Subaquáticos  

f) Programa de Monitoramento dos Sedimentos na Área Influência da Operação e Dragagem  

g) Programa de Monitoramento Ambiental das Águas Oceânicas na Área de Influência da Operação e Dragagem  

h) Programa de Educação Ambiental  

i) Programa de Gestão de Resíduos e Efluentes 

 

leia-se: 

Capacitação Técnica-Operacional da licitante  

Comprovação de capacidade técnica-operacional da empresa licitante, por desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características com o objeto desta licitação, a ser feita mediante apresentação de Atestado(s) e/ou 

Certidão(ões) fornecida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em que figurem o nome da licitante 

como empresa contratada, contendo a descrição dos serviços executados, data de execução, endereço, nome e 

assinatura do responsável pela emissão, comprovando a execução de serviços com características técnicas similares 

às do objeto da presente licitação conforme as parcelas de maior relevância técnica abaixo discriminadas:  

a) Programa de Monitoramento Ambiental da Dragagem  

b) Programa de Monitoramento da Hidrodinâmica e da Dinâmica Sedimentar  

c) Programa de Monitoramento da Biota Aquática e Bioindicadores (incluindo ictiofauna, fitoplancton, zooplancton, 

fauna bentônica e monitoramento de cetáceos e quelônios)  

d) Programa de Monitoramento de Ruídos Subaquáticos  

e) Programa de Monitoramento dos Sedimentos na Área Influência da Operação e Dragagem  

f) Programa de Monitoramento Ambiental das Águas Oceânicas na Área de Influência da Operação e Dragagem  

2. No item 14. Planilhas De Composição De Preços / Requisitos De Conformidade De Proposta Do Termo De 

Referência; e Anexo II - Modelo De Proposta De Preço, onde se lê: 

2 Programa de monitoramento ambiental da dragagem Mensal (Durante a Dragagem) 

 
3 

Programa de monitoramento da hidrodinâmica e da 

dinâmica sedimentar 
4 Meses (Antes, Durante e Após a 

Dragagem) 

 

leia-se: 

2 Programa de monitoramento ambiental da dragagem Previsão para 2 Meses (Durante a 

Dragagem) 

 
3 

Programa de monitoramento da hidrodinâmica e da dinâmica 

sedimentar 
Previsão para 4 Meses (Antes, Durante 

e Após a Dragagem) 

 

 

Ficam mantidas as demais disposições do Edital nº 002/2021, publicado no DOE-SC em 16.08.2021. 

Diego da Rocha Piazza 

Pregoeiro Oficial da SCPar 


