MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ
AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 73/2018
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na
modalidade Pregão, forma presencial, n.º 73/2018, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços
de higienização e desinfecção bacteriológica de reservatório de água existentes na sede e localidades do interior do
Município de Mercedes:
1 – Visando adequar exigências relativas à qualificação técnica necessária para a execução do objeto do procedimento
licitatório em epígrafe, torna-se pública a seguinte retificação:
- Os itens 11.7.2, 11.7.3 e 11.7.4, passam a vigorar conforme segue:
“11.7.2 Declaração, assinada pelo representante legal da proponente, de que, declarada adjudicatário do objeto
da presente licitação, disporá de pessoal técnico e equipamentos necessários à execução do objeto, especialmente
no que diz respeito ao cumprimento das disposições da NR-33 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego
(Declaração de Obrigações - modelo constante no Anexo V).
11.7.3 Certidão de Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA, acompanhado do visto junto ao CREA/PR, se inscrito em Conselho Regional de outra Unidade
da Federação (art. 69 da Lei n.º 5.194/1966); ou Certidão de Registro e Regularidade da pessoa jurídica junto ao
Conselho Regional de Química – CRQ; ou Certidão de Registro e Regularidade da pessoa jurídica junto ao
Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV.
11.7.4 Prova de inscrição e de regularidade do responsável técnico junto ao respectivo Conselho Profissional
(profissional indicado na Declaração de Obrigações – modelo constante no Anexo V).”
- A alínea “d” do Anexo V - Modelo de Declaração de Obrigações, passa a vigorar conforme segue:
“d) Observaremos e faremos observar a NR-33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados, e
NR-35 - Trabalho em Altura, do Ministério do Trabalho e Emprego.”
2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-se a data da sessão de abertura e
julgamento, que então ocorrerá em 18 de julho de 2018, às 08:30h, no mesmo local originalmente designado.
O Edital do procedimento licitatório encontra-se disponível aos interessados na Secretaria de Planejamento,
Administração e Finanças, Paço Municipal, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, centro, na Cidade de Mercedes - PR, bem
como, no site www.mercedes.pr.gov.br, link licitações.
Mercedes – PR, 02 de julho de 2018.
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