RETIFICAÇÃO DE EDITAL – PE 018-17
Pregão Eletrônico nº 018/2017
Processo nº 029/2017

Objeto:

Promover Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de desinsetização, dedetização contra baratas,
formigas, piolhos de passeriformes, escorpiões, cupins, desalojamento de pombos e
desratização, mediante disponibilização de equipamentos e profissionais e fornecimento de
produtos específicos e demais itens porventura necessários à perfeita execução das
atividades.

I – DA RETIFICAÇÃO
Fica incluído no capitulo VI - Documentos de habilitação, item 1.5 – Qualificação técnica, os
seguintes documentos:
1.5.2 – Licença/inscrição sanitária e ambiental, valida, expedido pela autoridade sanitária
ou ambiental competente da comarca da licitante ou, no caso da inexistência de
autoridade sanitária e ambiental local, pela autoridade sanitária e ambiental competente
estadual a que o município pertença.
1.5.3 - Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da
licitação, responsável técnico devidamente habilitado para o exercício das funções
relativas ao controle de vetores e pragas urbanas, cuja comprovação será feita através de
um dos seguintes documentos1:
a) Cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social do Profissional –
na qual conste o registro do funcionário, ou cópia da página do livro de
registro de empregados,
b) Contrato de prestação de serviços vigente;
c)No caso de sócio, a comprovação se fará pela apresentação do Contrato
Social ou da Alteração Contratual da Empresa.
1.5.4 – Registro do responsável técnico no respectivo conselho profissional
1.5.5 – Registro da empresa junto ao conselho profissional do seu responsável técnico.
Fica incluído nas obrigações da contratada que:
 Deverá retornar as embalagens vazias ao seu estabelecimento operacional logo
após o seu uso, para inutilização e descarte.
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 Apresentar ao responsável pelo acompanhamento do serviço, Ficha Técnica de
Informações e Segurança de Produto Químico (FISPQs), dos produtos a serem
utilizados no controle de pragas
II – DAS DATAS
2.1. Visto que as modificações alteram o valor da proposta, e em cumprimento ao Artigo n°
21, § 4º da lei 8666/93, fica definida as seguintes datas:
Abertura das Propostas – Dia 28/06/2017 às 08h30min
Abertura da sessão de disputa – Dia 28/06/2017 às 09h30min
III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições do Edital original, não
contrariadas por este termo de retificação.

Esmeraldas (MG), 13 de junho de 2017.

Guilherme Henrique Corrêa Fernandes
Pregoeiro
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