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   MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ 

        AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 97/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 

 

O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital 

relativo a licitação na modalidade Pregão, forma Eletrônico, n.º 49/2022, que tem por objeto a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de Segurança e 

Medicina Ocupacional, visando cumprir legislação trabalhista vigente, aplicando a mesma ao 

quadro de servidores públicos municipais do Município de Mercedes: 

 

1 – Considerando a falta de característica, quanto a qualificação de equipamentos que 

integram o objeto do procedimento licitatório em epígrafe, retifica-se o mesmo, passando o 

mesmo a vigorar conforme disposto abaixo: 

 

Qualificação da empresa, profissionais e equipamentos: 

A empresa contratada deve obrigatoriamente apresentar os laudos e certificados de calibração de 

todos os equipamentos utilizados para realização das avaliações quantitativas dos agentes de 

risco existentes no ambiente laboral da contratante. Os Equipamentos mencionados devem estar 

calibrados em laboratórios credenciados ao Sistema dos Laboratórios de Calibração Acreditados 

segundo a ABNT NBR ISO/IEC 17025: 2017 (Rede Brasileira de Calibração - RBC), não sendo 

permitida a Calibração na modalidade Rastreável. Os documentos citados neste item deverão 

estar em anexo aos laudos e documentações específicas elaborados. 

 

Observações: 

a) Ficam mantidas as informações referentes a quantidade, valor unitário e valor total do lote 

que integra o objeto da Licitação;  

 

b) As demais características, permanecem de acordo com o constante do ANEXO I – Termo de 

Referência, do Edital. 

 

2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, altera-se a data da 

sessão de abertura e julgamento, passando a ocorrer em 13 de maio de 2022, às 14h00min, no 

mesmo local originalmente designado, qual seja, Portal de Compras do Governo Federal – 

www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

O Edital do procedimento licitatório na íntegra, posterior retificação e demais documentos 

encontram-se disponíveis 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, 28 de abril de 2022. 

 

Laerton Weber 
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