PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

PREGÃO N.º 011/2013 PRESENCIAL

TERMO DE RETIFICAÇÃO

Onde se lê:
6. CONTEÚDO OBRIGATÓRIO DO ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO:
6.4 – DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA:

Onde se lê:
6.4.2 – Atestado de capacitação técnica, em nome do responsável técnico, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora
licitado, em características, quantidades e prazos.
Leia-se:

6.4.2 - Atestado de capacitação técnica, em nome da empresa licitante e/ou do responsável técnico
vinculado a mesma, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou,
satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em características, quantidades e
prazos

Onde se lê:
6.4.3 - Comprovação da licitante, de possuir em seu quadro técnico profissional(is) vinculado(s) à mesma
com formação em engenharia civil e/ou engenharia sanitária detentor(es) de atestados de Responsabilidade
Técnica Fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, emitido(s) pelo CREA, que
comprove(m) possuir o(s) referido(s) Profissional(is), com experiência comprovada na área de limpeza
pública, na execução dos serviços objeto desta licitação.
Leia-se:
6.4.3 - Comprovação da licitante, de possuir em seu quadro técnico profissional(is) vinculado(s) à mesma
com formação em engenharia civil e/ou engenharia sanitária , e/ou Engenheiro Agrônomo, detentor(es) de
atestados de Responsabilidade Técnica Fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
emitido(s) pelo CREA, que comprove(m) possuir o(s) referido(s) Profissional(is), com experiência
comprovada na área de limpeza pública, na execução dos serviços objeto desta licitação.

Onde se lê:
6.4.6 – Atestado de visita, fornecido pela Prefeitura Municipal de Rio Negro - Pr, declarando que a
Proponente através de seu Responsável Técnico, assim devidamente qualificado pela Certidão do CREA da
Pessoa Jurídica do Licitante onde obrigatoriamente deve figurar, bem como a prova de seu vínculo à licitante
na qualidade de Responsável Técnico através da CTPS e Ficha de Empregado ou Contrato Social quando
sócio o Diretor, tomou conhecimento dos locais e condições em que os serviços serão executados devido a
complexidade dos serviços.
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Leia-se:
6.4.6 – Atestado de visita, fornecido pela Prefeitura Municipal de Rio Negro - Pr, declarando que a
Proponente através de seu Responsável Técnico, assim devidamente qualificado pela Certidão do CREA da
Pessoa Jurídica do Licitante onde obrigatoriamente deve figurar, bem como a prova de seu vínculo à licitante
na qualidade de Responsável Técnico através da CTPS e Ficha de Empregado, Contrato Social quando sócio
o Diretor, ou Contrato de Prestação de Serviços, tomou conhecimento dos locais e condições em que os
serviços serão executados devido a complexidade dos serviços.

Onde se lê:
6.4.10 – Apresentação de Licença de Operação emitida por órgão competente para destinação final dos
resíduos resultantes do objeto contratado em nome da licitante, a qual deverá ser comprovada por documento
com firma reconhecida;
Leia-se:
6.4.10 – Apresentação de Licença de Operação e Autorização Ambiental emitida por órgão competente para
destinação final dos resíduos resultantes do objeto contratado em nome da licitante e/ou em nome da
empresa terceirizada contratada para destinação a qual deverá ser comprovada através da cópia do referido
contrato de terceirização. ( conforme Resolução SEMA 31, / 1998)
Onde se lê:
6.4.11 – Apresentação de Licença de Operação emitida por órgão competente para destinação final dos
resíduos resultantes do objeto contratado em nome da licitante, a qual deverá ser comprovada por documento
com firma reconhecida;

Onde se lê:
6.4.11 – Apresentação de Licença de Operação e Autorização Ambiental emitida por órgão competente para
destinação final dos resíduos resultantes do objeto contratado em nome da licitante e/ou em nome da
empresa terceirizada contratada para transporte dos resíduos a qual deverá ser comprovada através da cópia
do referido contrato de terceirização. ( conforme Resolução SEMA 31, / 1998)

É a retificação.

Rio Negro, 24 de outubro de 2014.

MILTON JOSÉ PAIZANI
PREFEITO MUNICIPAL
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