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Compulsando detidamente o editai deste processo, a,fim de venflcar as,'" -,,"--.r t: /-. .

posslveis causas da deserção do Pregão Presencial n. 003/20.15,.que possuia
. '-'............ .'~. ~. ....-~/

o mesmo O~Je:toque este, constaJa:::se um'a..~alhano que se .ref~r~,ao preço
máximo da p'roposta, em até R$ 6,00.por funcionário inscrito:íÔ 'presente

/"~_' '.1 _ ~

Pregã~Pr~sen~ia!1assimcomoo"~en. 003~2015,.visavalvi~aa ~ontra.l~~~.de
empresa.especializada na prestaçao de dOIsserviços, quais sejam, de Sáude~.~. .
Ocupacional e Engenharia de Segurança, bem como de suporte administrátivo
para.:9'e-;tãa de recursos humanos. "" "" - 1 ~.?...>. ". \

Assim, conforme pesquisa realizada por esta Câmara o v~lor constante
no Edital corresponde á contratação de apenas um dos serviços objeto do
edital. {" , '. I

r~.••, . ,11,,'. -........ i
Desta forma, o valor correto. para consta,Ao editál é de.R$ 12,00 por

'i ' , -,'~ ~~~~~i~::~i~~~~::~~~~~::;i~~~~:t:~:~t~i~;~~~~~~a serem pres1tadOS'motivo

\ ,
Esclarece-se ainda que já se encontrava previsto na dotação

, . \. " " f :orçamentana de .fi. 06 destes autos o valor corresporidente a R$ 12,00 por
funcionários insc~~o. \\ . . /' / / }

Ainda, ~edital dev~'s~r,.~;tificadO,-a fi~'â~.,que c~n~~te'-'q~~embora
possam ser .contratadasate 2 (d~as)empresa$ para que seja cumpndo todo o

. " '.... • --., ., .'.~ ,o. • ." , ~ (

objeto, estas.9."v~m p:estar servlçoe'J'.co~a,;;>ma.estrutura.

r.'. ,() ..!?%
'--. -J.é.J.- /!JtJtlJ O,';:)/1 hel,,,t' P-'~ .~'l)' ~ '"1\( a".o erelra.•. J__ ,' ~., lo.'.

Diretor de Expediente

limo. Sr.
Paulino de Moura
Presidente da Câmara Municipal

•••• Iden ••
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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Processo de Licitação, Pregão Presencial n0007/2015

<'-" Edital n0007/~0'!,5
("'Processo adininisltátiito n. 010/2015" .:~•.. . . ..•..•.I'U',y~ ~.~

A' \;/" / ~ • :-'..fJ:
" ,~ TERMO DE RETIFICAÇÃO N. 001 ~-,

./\::f ;"', "~
, A'CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, através do seu Pregoeiro} no uso

de suas atribuições legais,- .e .considerando os •.esclarecimentos do Dir~tor de
ExpedIente, confirmados pelo Presidente desta Casa, torna pública a retifiéâçao do
Editardo Pregão Presencial nO007/2015, nos termos abaixo descritos: ..•

IArt. l' • Fica retificado o item 1.3, DO OBJETO, passando a conter a seguinte
redação: /\. '-. I

.••..•..'. ..'~- .•••••, ,
1,3 Poderão ser licitadas até 2 (duas) el11presasà fim de que seja cumprido
todo o objeto deste Edital;.desde que 'prestem serviço em conjunto, inciusive
na mesma eS~,~utura. ..' , I

Art. 2° - Fica retificado o''item 5, ietra "b", PROPOSTA DE PREÇO passando a conter

a seguinte

l
r~daçãO \\\ Cf, / > )

b) proposta financeira, que nao pode ultrapassar o ,v~lor de R$ 12,00
(doze/reais) mensàis por funcionário ....inscrito, rubricadas em todas as
págirías e assinada "na "ülti.ma, pelã representanté legal\,da empresa,
me'ncionando o preço gk)bªCdó"s serviços, objeto' destá~ licitação, onde
devérãQ..•.estar incluídos todos --os-custos corri"'"mate-rial, mão-de-obra,

t~lusive~ I~ >~~i/
Parágrafo único.ErD c~nsequência da retific~ção'do caput, igualmente resta

retificado o item IV (PREÇ.o-MAxIMQj"do Anexo ~1(Ternío,.de,Referência), o qual passa
a conter a seguinte redaç,ioo,'l RAZe'liiIO ' \"0-'"

S'~alor máximo estimado para o objeto deste certame é de R$ 12,00 (doze \\.'
reais) mensais por funcionário escrito, conforme média apurada peja Câmara }-
Municipal.
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Propostas cujos preços ultrapassem esse valor serão desclassificadas.

Art. 3° - Esclarece-se que, conforme declaração do Setor de Contabilidade, a dotação
orçamentária, permanece a me~nia.daquéla constánte:no edital.

",.. ".~~, • 't.j,. . ~- 'ti, .••.~/ ~.:/ '/i"l)
Art. 40 - As demais dif?posiçóes do edital permanecem inaltera~Gs.':>

/
/. -' l (j Carazinho, 19d'L~ de 2015 .

Ahmad IssafRa man P!, aújo ~.?
-Pregoeir0 Responsã\rel"----' ~." \"

NOTA DE ESCLARECIMENTO

iniciai d6 presente termo deOs esclarecimentos
retificação são os seguintes:

mencionados na parte, .
-"" "'. - ~'\, - ' •••••• 1
...."' '\ i'
~.~, '..-'

/ /

•
, ,

Compulsando' detidamente o edital deste processo, a. fim de verificar as possíveis
causas da des:e~ção do Pregão Presencial n.' 003/2015, qJe possuía o mesmo
objeto que este, \constala-se uma fàlh'á no que se refere ~o preço máximo da
proposta, em até R$ 6,00 por funcionário inscrit9:i O presente Pregão Presencial,
assim co"mo o de 'n. '003/2015, visavalvisa a contrata'ção de émpresa especializada
na presta.ção de dOls,seryiços, quais sejam, d~'Saúde OcupaClo,nal e Engenharia de
Segurança, bem comÓ.de"suporte administrativo para gestão-de recursos humanos.
Assim" conforme pesqúisa" real.izada por' ésta Câmara o;v'alor. cot,stante no Edital
corres~:)ãndeà contratação"de apel')as'um dos serviços objeto do (edital.
Desta forma, o valor correto pàfâ constar. no edital é .de R$ ',1;2~'00por funcionário
inscrito,\que se refere aos dois serviços.~.?érefn prestados, 'motivo pelo qual o edital
deve ser 'imediatame!!.teretificado. ~~ ,,:~ /
Esclarece-se ..ainda qu'e"já~-.se_~ncontrava._previstona dotação orçamentária de fi. 06---.......-._---_.--" ,
destes autos o'valor correspondente a-R$ "12,00 por funcionários inscrito.
Ainda, o edital deve ..ser retificado, a fim de qu~.conste que embora possam ser
contratadas até ,2'"'(duas)-empresas paCa..que--sej~-éumprido todo o objeto, estas

- r '_ .- .-_. -, ,A'>.--/
devem prestar serviço,em~conjunto"jnclusive~,na~mesma estrutura.

-•.•..1\£1"' tiV
Carazinho, 18 de março de 2015.

Clayton Pereira
Diretor de Expediente
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