MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº. 22/2017
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação, relativa a licitação na modalidade
Tomada de Preços n.º 22/2017, nos seguintes termos:
1. Em virtude do parcial acolhimento de impugnação ao instrumento convocatório, torna-se pública a presente retificação,
passando o item 6.1.3 do edital a vigorar com a seguinte redação:
“6.1.3 - Para comprovação da qualificação técnica:
a) Certificado/Certidão/Comprovante de inscrição da proponente junto ao Conselho Regional de Medicina – CRM e junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da sede do licitante,
dentro do prazo de validade, acompanhado de visto, caso necessário;
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, ou seja,
prestação de serviços na área da saúde e segurança do trabalho, mediante apresentação de, pelo menos, um atestado de
capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado (Anexo III).
b.1) Para efeito do disposto nos §§ 1º, I, e 2º, do art. 30 da Lei n.º 8.666/93, fica estabelecido como parcela de
maior relevância e valor significativo a elaboração do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional –
PCMSO (item “a”, do Anexo I - Termo de Referência).
c) Relação nominal do pessoal designado para execução dos serviços (Anexo IV). A proponente deverá indicar a formação
profissional do(s) responsável(eis) pela execução dos serviços.
c.1) A equipe deverá ser composta por, no mínimo, um Médico do Trabalho e um Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Arquiteto com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, sob pena de inabilitação.
c.2) A declaração deverá estar acompanhada de cópia do certificado/diploma que comprove a habilitação do
pessoal indicado para execução do objeto (especialização em medicina do trabalho e especialização em engenharia
de segurança do trabalho).
d) Certificado/Certidão/Comprovante de inscrição do profissional Médico e do Engenheiro de Segurança do Trabalho, ou
Arquiteto com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, junto a entidade profissional competente (CRM e
CREA ou CAU), dentro do prazo de validade, acompanhado de visto, caso necessário.”
2 – Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, fica a data da sessão pública de abertura e
julgamento de propostas redesignada para 19/12/2017, às 09:00h, 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.
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