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Informação n.º 56/2018-ULIC               Porto Alegre, 26 de abril de 2018. 
  
 
                Ref.: Pregão Eletrônico n.º 29/2018 
                Esclarecimento 03 – Aditamento 01. 
 
 

Prezados (as) Senhores (as): 
 

Com relação ao certame em destaque, em virtude de questionamento 
acerca das especificações do Termo de Referência, o dispositivo está sendo alterado, 
na forma da seguinte redação:  

 
Item 3 do Anexo I – Termo de Referência – do Edital; 

(Especificações Técnicas); Subitem 2.7 da Cláusula Segunda do 

Anexo V – Minuta de Contrato (Execução dos Serviços): 

Onde está escrito: 
 

“Após a concretização da limpeza a empresa deverá emitir laudo 

de limpeza e higienização assinado por químico responsável em 

02 (duas) vias, ficando uma no local e a outra deverá acompanhar 

a nota fiscal”. 

Leia-se: 
 

“Após a concretização da limpeza a empresa deverá emitir laudo 

de limpeza e higienização assinado por responsável técnico em 

02 (duas) vias, ficando uma no local e a outra deverá acompanhar 

a nota fiscal”. 

Assim, devido à alteração acima exposta, o edital será republicado e as 
sessões serão reagendadas, conforme segue: 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 9 horas do dia 14 de maio de 2018.   

       INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  
     Lotes 01 a 05 – às 11 horas do dia 14 de maio de 2018 
     Lotes 06 a 10 – às 14 horas do dia 15 de maio de 2018. 
     Lotes 11 a 16 –  às  9 horas do dia 16 de maio de 2018. 

  
Publique-se pelos meios legais.  
 
Era o que havia a esclarecer. 
 
Atenciosamente, 
 

Marly de Barros Monteiro, 
Pregoeira. 
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