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ERRATA I
REFERÊNCIA: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 – REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de dedetização, desratização
e limpeza dos reservatórios de água potável nos imóveis públicos do Município de Mata de São João –
BA.
Comunicamos aos interessados na licitação acima indicada que o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
05/2017 – REGISTRO DE PREÇOS, foi alterado na seguinte forma:
INCLUSÃO DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.2.3. quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
[...]
10.2.3.3 Licença ambiental ou termo equivalente: documento que licencia a empresa especializada a exercer
atividade de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, que é concedida pelo órgão ambiental
competente. Conforme inciso V da RDC ANVISA- N°52, Art. 4°.
10.2.3.4. Comprovação de que a empresa especializada possui responsável técnico devidamente habilitado para o
exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, devendo
apresentar o registro deste profissional junto ao respectivo conselho. Conforme RDC ANVISA -N°52, Art. 8°
parágrafo 1° e 2°.
10.2.3.5 Alvará da Vigilância Sanitária - documento atentatório da idoneidade técnica da licitante nas atividades do
escopo do presente processo. Conforme inciso VI da RDC ANVISA -N°52, Art. 4°.
10.2.3.6 Apresentar POP (Procedimento Operacional de Padronizado). Conforme inciso VIII da RDC ANVISA -N°52,
Art. 4°.
10.2.3.7. Comprovação de que os veículos para transporte dos produtos saneantes desinfestantes e equipamentos
são dotados de compartimento que os isolem dos ocupantes, devendo ser de uso exclusivo para atividade de
controle de vetores e pragas urbanas e atender às exigências legais para o transporte de produtos perigosos.
Conforme RDC ANVISA -N°52, Art. 14°...”

Em conformidade com disposto no art. 21, § 4º da Lei Federal Nº. 8.666/93, a Sessão de Abertura
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 – REGISTRO DE PREÇOS acontecerá em 07 de dezembro de
2017 / INÍCIO DA SESSÃO: 09h00min.
A Sessão Pública de lances será realizada no site WWW.PREGAO.COM.BR
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