Município de Palotina
Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
Fone (44) 3649-7800 CEP 85950-000
CNPJ: 76.208.487/0001-64

Email's: admcompras@palotina.pr.gov.br / compras@palotina.pr.gov.br

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

RETIFICAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAUDO
TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE
RISCOS - PGR, PROGRAMA DE CONTROLE DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, DESTINADOS A
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.
No Edital do Pregão Eletrônico nº 164/2022, publicado em diário oficial no dia 24/08/2022, na página 14, edição 10.811,
INCLUI-SE no ANEXO II:
3. Para comprovação da qualificação técnica:
e) Registro da empresa junto ao CRM ou CREA, bem como vínculo com responsável técnico (sócio, registro em
CTPS, contrato de prestação de serviço ou declaração de que irá dispor de profissional) registrado no respectivo
conselho de classe , CRM para médico do trabalho e CREA para Engenheiro de Segurança do Trabalho;
f) Registro de qualificação de especialista ou certificado de conclusão de residência médica em medicina do
trabalho, bem como CNAE da empresa médica, quando o profissional médico;
g) Certidão de acervo técnico expedida pelo CREA que demonstre a execução de serviço compatível com o objeto
da presente licitação, quando profissional engenheiro de segurança do trabalho.
Em função das alterações as datas de recebimento da proposta, abertura e julgamento das propostas e abertura do certame,
passam a ser:

O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h30min do dia 27/09/2022 – ANÁLISE DAS PROPOSTAS:
das 08h31min do dia 27/09/2022 às 09h00min do dia 27/09/2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: 09h01min do dia 27 de Setembro do ano de 2022, na plataforma eletrônica de abertura de licitações,
no site www.bll.org.br pelo link BLL Compras, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
menor preço por item, por meio da utilização de recursos de tecnologia de informação - INTERNET, de acordo
com as especificações do edital.
Os interessados poderão ter acesso a essa retificação e ao edital no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura de
Palotina, pelo site do município ou pelos emails compras@palotina.pr.gov.br, licitacao@palotina.pr.gov.br. Para maiores
informações entre em contato pelo fone (44) 3649-7821/7838 – Departamento de Compras.
A presente retificação passa a fazer parte integrante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2022
As demais informações constantes nas publicações anteriores permanecem inalteradas.
Palotina, 02 de Setembro de 2022.
LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI
PREFEITO MUNICIPAL
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