
                                        
 

 

Universidade de São Paulo 

Superintendência do Espaço Físico 

ADENDO Nº 03 AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 19/2013   
 

- Execução dos serviços para a remoção de terras contaminadas e recomposição da 
área, no Campus da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. 

 
Face as alterações ocorridas no Edital e Memorial Técnico da licitação em epígrafe, 
conforme esclarecimentos constantes no site www.usp.br/licitacoes, é ora reaberto o 
prazo para a aquisição e apresentação dos envelopes da licitação. 
 
Pelo presente ADENDO, é ora retificado o Edital conforme segue: 

 
- Excluído o item 7.1.1.5. do Edital:  
“Comprovação de Registro na CETESB para executar os serviços objeto desta licitação.” 

 
- Excluída a alínea “b”, do item 7.1.3.2. do Edital:  

“Comprovação de que o local de destinação final dos resíduos será exclusivamente em 

empresas devidamente licenciadas junto aos órgãos competentes. A tecnologia de 

destinação deverá considerar as características e classificação dos resíduos.” 

 
- A redação do item 7.1.3.6. do Edital passa a ser: 
 
“7.1.3.6. Declaração da empresa licitante de que a destinação final dos resíduos 

será exclusivamente em empresas ou locais devidamente licenciadas junto aos 
órgãos competentes.” 

 
- Incluído o item 5.1.1. na Minuta de Contrato e renumerados os demais: 

 
“5.1.1 A entregar uma declaração, que passará a fazer parte integrante do contrato, 

discriminando a empresa ou local devidamente licenciados junto aos Órgãos 
competentes, que ficará responsável pela destinação final da terra contaminada 
extraída do local indicado.” 

 
Informamos que os esclarecimentos e o novo material técnico serão disponibilizados em 
CD, a ser retirado na SEF, à Rua da Praça do Relógio, 109 – Bloco “K” – 2º Andar – 
Cidade Universitária – Butantã - SP. 
 
Ficam mantidos os demais termos do Edital. 
 
A apresentação e a abertura dos envelopes, fica designada para o dia 06.09.2013, às 
09h30, na SEF.  

 
Este ADENDO integra o Edital respectivo, para todos os efeitos legais. 

 
São Paulo, 01 de agosto de 2013 

 
 
 

Prof. Dr. ANTÔNIO MARCOS DE AGUIRRA MASSOLA 
Superintendente 


