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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 046/2014 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais, especialmente o disposto nas Leis nº 10.520/2002, subsidiada pela nº 8.666/1993 e suas 

alterações, Lei Complementar nº 123/2006, bem como pelos Decretos Municipais nºs 162/05 e 

103/06, resolve RETIFICAR o Edital nº 038/2014 do Pregão Presencial nº 020/2014 como 

segue: 

1. Alterar no edital o item 11.2. DA ENTREGA E DO PRAZO, e na minuta do contrato o 

item 2.2. DA ENTREGA E DO PRAZO, ambos ficando com a seguinte redação: “O horário 

para o início da prestação de serviço de Limpeza será às 16 horas do dia 09 de julho de 2014 e o 

término às 02 horas do dia 14 de julho de 2014”; 

 

2. Incluir no edital o item 15.1.8. OBRIGAÇÕES MÍNIMAS PARA PRESTAÇÃO 

SERVIÇOS DE LIMPEZA, com a seguinte redação: “Varrição e recolhimento de lixo e 

resíduos na praça de alimentação, ruas da feira, pavilhões e seu entorno, aspiração de pó dos 

pavilhões comerciais 01 e 02 pavilhão das entidades e estandes da Contratante, limpeza 

manutenção e conservação em ótimo estado de todos os banheiros e pavilhões da feira durante os 

shows artísticos e demais atividades, e no final do evento entregar todos os pavilhões limpos, 

sempre de acordo com a orientação da comissão organizadora do evento”; 

 

3. Incluir mais (01) um turno, na descrição do serviço, item 1. no TERMO DE 

REFERÊNCIA/MODELO DE PROPOSTA: “Para o dia 14/07/2014= das 00hs às 02 horas”; 

 

4. Em função do acréscimo de 02 (duas) horas para prestação de serviço de limpeza, fica 

alterado o valor máximo referência para R$ 12.706,77 (doze mil, setecentos e seis reais e setenta 

e sete centavos); 

 

5. Fica também alterado a data e horário da abertura da licitação para 27/06/2014, às 09 

horas (horário de Brasília); 

 

6. Os demais termos do Edital nº 038/2014 permanecem conforme a redação original. 

 

 

São Vicente do Sul, 16 de junho de 2014. 
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PREFEITO MUNICIPAL 
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