
 
2º EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

PROCESSO DE COMPRA Nº 040/2020 DE 23/04/2020 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

DA SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO: 

HORÁRIO: 09:00 HORAS 

DATA: 13/07/2020 

 LOCAL: “PLENARINHO” DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, COM 

SEDE NA RUA CARLOS PAZETTI, Nº290, BAIRRO VISTA ALEGRE, PAULÍNIA/SP 

 

1. OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E CONTINUADOS DE LIMPEZA, 

ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DEOBRA, 

MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS; DE SERVIÇOS DE COPA COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-

OBRA; E DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS A SEREM PRESTADOS NAS 

DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 

POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 

2. DAS RETIFICAÇÕES 

 

2.1 ITEM 8.1.C.1 

 

Onde se lê: Apresentação de atestado de desempenho anterior, emitido em nome da empresa licitante, 

fornecido por pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado comprovando aptidão para o desempenho 

de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, assim considerados o 

mínimo de 50% (cinquenta por cento) do objeto desta licitação, emitido em nome da proponente, pela 

contratante titular, informando as características, contingente e período da prestação dos serviços 

abaixo relacionados, devidamente registrado no Conselho Regional de Administração – CRA: 

a) Serviços de limpeza predial, com fornecimento de materiais e produtos de limpeza e higiene, 

utensílios, máquinas e equipamentos e mão de obra. 

b) Serviços de copa com fornecimento de mão de obra. 

c) Serviços de recepção com fornecimento de mão de obra. 

 

Leia-se: 

Item 8.1.c.1. Apresentação de atestado de desempenho anterior, emitido em nome da empresa 

licitante, fornecido por pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado comprovando aptidão para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, assim 

considerados o mínimo de 50% (cinquenta por cento) do objeto desta licitação, emitido em nome da 

proponente, pela contratante titular, informando as características, contingente e período da prestação 

dos serviços abaixo relacionados: 



 
a) Serviços de limpeza predial, com fornecimento de materiais e produtos de limpeza e higiene, 

utensílios, máquinas e equipamentos e mão de obra. 

b) Serviços de copa com fornecimento de mão de obra. 

c) Serviços de recepção com fornecimento de mão de obra. 

 

2.2 ITEM 20.3 

 

Onde se lê: Para fins de atendimento às portarias do Ministério do Trabalho, número 03, de 03 de 

janeiro, publicada em 24 de fevereiro de 2017,  e Portaria nº 559 de 05 de agosto de 2016, as 

empresas deverão apresentar dentro do envelope documentação a comprovação de registro no 

SESMT. – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho, uma vez 

que estamos tratando de prestação de serviços com concessão de mão de obra. 

 

Leia-se: Para fins de atendimento às portarias do Ministério do Trabalho, número 03, de 03 de janeiro, 

publicada em 24 de fevereiro de 2017, e Portaria nº 559 de 05 de agosto de 2016, a empresa vendecora 

deverá apresentar, quando da assinatura do contrato, a comprovação de registro no SESMT. – Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho, uma vez que estamos tratando 

de prestação de serviços com concessão de mão de obra. 

 

 

 

3. DA NOVA DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO. 

 

Em razão das retificações acima a nova data da sessão pública de processamento passa a ser: 

 

DATA: 03/09/2020  

HORÁRIO: 09:00 HORAS 

 LOCAL: “PLENARINHO” DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, COM 

SEDE NA RUA CARLOS PAZETTI, Nº290, BAIRRO VISTA ALEGRE, PAULÍNIA/SP. 
 

Paulínia, 21 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

________________________________________________ 

ANTONIO MIGUEL FERRARI 

PRESIDENTE 


