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TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01
Edital de Pregão Presencial (Registro de Preços) nº 062/2017
Processo nº 100/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI, através do Pregoeiro Luciano Aguiar
Rocha, abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, atendendo aos princípios que
norteiam a Gestão Pública e na forma do § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93,

COMUNICA aos interessados que o edital em referência foi retificado nos seguintes termos:

1. ALTERANDO:
ONDE SE LÊ:
9.3.1.1.3. Para fins de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
f)

Apresentação de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional),

g)

Apresentação de PPRA (Programa de Prevenção de riscos ambientais e acidentes
de trabalho), conforme, o subitem 9.1.3 da norma regulamentadora nº 09 do Ministério
do Trabalho e Emprego, que é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas
da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores,
devendo estar articulado com o disposto nas demais normas regulamentadoras.

LEIA-SE:
9.3.1.1.3. Para fins de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
f)

Apresentação de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), a
serem apresentados no ato da assinatura do contrato;

g)

Apresentação de PPRA (Programa de Prevenção de riscos ambientais e acidentes
de trabalho), conforme, o subitem 9.1.3 da norma regulamentadora nº 09 do Ministério
do Trabalho e Emprego, que é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas
da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores,
devendo estar articulado com o disposto nas demais normas regulamentadoras, a
serem apresentados no ato da assinatura do contrato.

O presente termo de retificação passa a integrar o instrumento convocatório
mencionado no preâmbulo.
As modificações do referido edital, estão disponíveis no site do Município
(www.arapti.pr.gov.br) no menu Links/Licitações.
Arapoti, em 11 de outubro de 2017.
LUCIANO AGUIAR ROCHA
Pregoeiro
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