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1º ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 148/2020 

O Município de Renascença, inscrito no CNPJ sob nº 76.205.681/0001-96, com sede a Rua 
Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Município de Renascença, Estado do Paraná, neste ato 
representada pela Pregoeira Sra. Luciane Eloise Lubczyk, torna público o Primeiro Adendo 
ao EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/2020, cujo objeto é contratação de 
empresa para manutenção da rede de energia elétrica predial, manutenção da iluminação 
pública e instalação e manutenção elétrica natalina do Município de Renascença. 

 

1. DAS ALTERAÇÕES 

 
1.1. Nos Itens 7.2.4.1. e 7.2.4.2. do Edital, ONDE SE LÊ: 

7.2.4.1 - Comprovação de registro no CREA, através da certidão do Conselho Regional 

de Engenharia e Arquitetura – CREA, da Licitante; 
7.2.4.2 - Comprovação de registro no CREA, através de certidão do Conselho Regional 
de Engenharia e Arquitetura – CREA, de pelo menos um engenheiro eletricista; 

 

LEIA-SE: 

7.2.4.1 - Comprovação de registro no CREA, CAU ou CFT através de certidão do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU ou Conselho Federal dos Técnicos - CFT da Licitante; 
7.2.4.2 - Comprovação de registro no CREA, CAU ou CFT através de certidão do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU ou Conselho Federal dos Técnicos - CFT, do Responsável Técnico; 

 
1.2. No Anexo II do Edital - Minuta da Ata De Registro De Preços, INCLUI-SE a seguinte 

cláusula: 

12.1. A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à 

segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os 
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá 
treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O equipamento de proteção individual fornecido ao 
empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da 
total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Consolidação das 

Leis do Trabalho, principalmente do capítulo “Da Segurança e da Medicina do 
Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas 
Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 



 

  

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 

CNPJ 76.205.681/0001-96 

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300 

CEP 85.610-000 – Renascença – PR 

www.renascenca.pr.gov.br  

 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as 
condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de 
seus empregados e aos materiais envolvidos nos serviços, de acordo com as Portarias 
do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à 
segurança e medicina do trabalho. 

PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento 
das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em 
caso do não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão 
caracterizadas como justificativa por atraso na execução dos serviços. 
PARÁGRAFO QUINTO - Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a 
presença imediata do(s) responsável(is) pela fiscalização em caso de acidente(s) nos 
serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia. 

 

 

2. DA ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
2.1. Altera-se a data de abertura da sessão pública do dia 18 de setembro de 2020 para o dia 

30 de setembro de 2020 às 09:00 Hrs. 
 

  

3. DAS DEMAIS CLÁUSULAS 

 

3.1. As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 

Renascença, 17 de setembro de 2020. 

 

 

 

LUCIANE ELOISE LUBCZYK  

Pregoeira 


