MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

Licitação nº 011/2017
Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 001/2017
Processo Administrativo nº 666/2017

1ª Alteração do Edital
Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006
Tipo de Julgamento: Menor preço global
Objeto: ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL

O Município de São Francisco de Paula, por intermédio do Prefeito, que no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento
dos interessados que está realizando retificações no processo em epígrafe, conforme abaixo:
_________________________________________________________________________________________________________
1 – Das alterações
1.1 No corpo do Edital
1.1.1 Os invólucros, contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços, serão recebidos mediante protocolo, até às
9h30min do dia 24 de abril de 2017, na sala de Licitações do prédio localizado no nº 444, na Avenida Júlio de Castilhos, centro,
nesta cidade;
2.1 Na minuta do termo de contrato de prestação de serviços – Anexo III do edital
2.1.1 Inclui a alínea “h” no subitem 3.1 da Cláusula Terceira, com a seguinte descrição: Disponibilizar veículo com motorista para
os casos em que os responsáveis técnicos da empresa contratada necessitarem fazer inspeções e vistorias in loco para realizarem
determinada atividade.
2.1.2 Altera o subitem 7.2 da Cláusula Sétima, que passa a ter a seguinte redação: “O preço ajustado inclui todos e quaisquer
encargos trabalhistas e previdenciários, assumindo a CONTRATADA a mais ampla responsabilidade no que concerne à mão de
obra, inclusive Seguro de Acidente de Trabalho, deslocamentos (exceto os deslocamentos previstos na alínea “h” da Cláusula
Terceira), alimentação, pernoites, emissão de ARTs.”

3 – Das demais condições
3.1 Ficam ratificadas todas as demais condições do instrumento convocatório.

São Francisco de Paula – RS, 04 de abril de 2017.

Marcos André Aguzzolli
Prefeito
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