
EDITAL Nº 92-2011

                  RETIFICAÇÃO DO OBJETO, DO ANEXO I E DO ANEXO II, DO EDITAL Nº 077-2011

O Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, RS, torna pública a retificação  do  objeto, 
do Anexo I e do Anexo II, descritos no  Edital nº 077/2011 – Convite nº 035-2011.
NOVA REDAÇÃO DO EDITAL:
1.0 -  DO OBJETO
1.1.  Constitui  objeto  do  presente  edital  a  contratação  de  empresa  para  a  desinsetização  e 
desratização de bocas de lobo nas ruas da cidade e postos de saúde, de Serafina Corrêa,   tudo 
conforme  informações contidas no edital e planilha abaixo:
a) Controle de vetores e pragas urbanas:
a.1) Controle de baratas: Deve ser realizado em 2865 bocas de lobo, distribuídas da seguinte 
forma: 
Mês Localidade Quantidade

Abril - 2011 Total (área urbana) 1.167 bocas de lobo

Junho - 2011 Parte baixa e área central  177 bocas de lobo

Setembro -2011 Parte baixa e área central 177 bocas de lobo

Dezembro-2011 Total (área urbana) 1.167 bocas de lobo

Fevereiro - 2012 Parte baixa e área central 177 bocas de lobo

a.2)  Controle de ratos:  Deve ser realizado em 2.124 bocas de lobo, distribuídas da seguinte 
forma: 
Mês Localidade Quantidade

De abril de 2011 a março 
de 2012

Parte baixa e central 177 bocas de lobo/mês

b) Controle de vetores com desinsetização trimestral de abril 2011 à março de 2012.
Local Prazo de Execução

Centro Municipal de Saúde 12 meses

Unidade Básica de Saúde Gramadinho 12 meses

Unidade Básica de Saúde Santin 12 meses
 
c) Controle de vetores com desratização mensal de abril 2011 à março 2012.
Local Prazo de Execução

Centro Municipal de Saúde 12 meses

Unidade Básica de Saúde Gramadinho 12 meses

Unidade Básica de Saúde Santin 12 meses

Observação: Os  serviços  deverão  ser  realizados  de  acordo  com  a  programação  da 
Coordenação de Vigilância em Saúde. 

          



7.0. DOS PRAZOS:
7.8.  O contrato terá duração de 12(doze) meses, contados a partir de sua assinatura e, nos 
termos do art. nº. 57, inciso II,   da Lei Federal nº 8666/93, poderá ser prorrogado por  igual 
período,  se houver interesse da Administração.

NOVA REDAÇÃO DO     ANEXO II - DA MINUTA DO CONTRATO:   
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.  Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a desinsetização e 
desratização de bocas de lobo nas ruas da cidade e postos de saúde, de Serafina Corrêa,  em 
regime de empreitada por preço global,  tudo conforme  informações contidas neste  contrato, e 
na  proposta  vencedora  do  edital  nº  77-2011,  Convite  nº35-2011,  nas  especificações  abaixo 
identificadas:
a.1)  Desinsetização  no  controle  de  baratas,  deve  ser  realizado  em  2865  bocas  de  lobo, 
distribuídas da seguinte forma: 

Mês Localidade Quantidade Valor 
unitário

Valor 
mensal

Total

Abril - 2011 Total (área urbana) 1.167 bocas de lobo

Junho - 2011 Parte  baixa  e  área 
central

 177 bocas de lobo

Setembro -2011 Parte  baixa  e  área 
central

177 bocas de lobo

Dezembro-2011 Total (área urbana) 1.167 bocas de lobo

Fevereiro - 2011 Parte  baixa  e  área 
central

177 bocas de lobo

TOTAL R$

a.2)  Controle de ratos:  Deve ser realizado em 2.124 bocas de lobo, distribuídas da seguinte 
forma: 

Mês Localidade Quantidade Valor 
unitário

Valor 
mensal

Total

De  abril  de  2011  a 
março de 2012

Parte  baixa  e 
central

177  bocas  de 
lobo/mês

b) Controle de vetores com desinsetização trimestral de abril 2011 à março de 2012.
Locais Prazo de 

Execução
Valor 

trimestral
Total

Centro Municipal  de Saúde,  Unidade Básica 
de  Saúde  Gramadinho,  Unidade  Básica  de 
Saúde Santin

12 meses

 

          



c) Controle de vetores com desratização mensal de abril 2011 à março 2012.
Locais Prazo de 

execução
Valor Mensal Total 

Centro Municipal  de Saúde,  Unidade Básica 
de  Saúde  Gramadinho,  Unidade  Básica  de 
Saúde Santin

12 meses

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS
§ 7º   O contrato  terá  duração de  12(doze)  meses,  contados a partir  de  sua 

assinatura, contados a partir de sua assinatura e, nos termos do art. nº. 57, inciso II,   da Lei 
Federal  nº  8666/93,  poderá  ser  prorrogado  por   igual  período,   se  houver  interesse  da 
Administração. 
 
  
NOVO MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA: 
    (em papel timbrado)

ANEXO I
      EDITAL Nº 77-2011–  CARTA CONVITE Nº 035-2011

              PROPOSTA 
À 
Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa
Proponente: 
a) Razão Social ____________________________________________________________ 
b) Endereço _______________________________________________________________ 
c)Telefone________________ E-mail __________________ d) CNPJ: ___________
d) Conta Bancária:__________________Agência nº:____________Banco ______________ 

Vimos apresentar  a nossa proposta  no fornecimento dos serviços relacionados abaixo:  
a) Controle de vetores e pragas urbanas:
a.1)  Desinsetização  no  controle  de  baratas,  deve  ser  realizado  em  2865  bocas  de  lobo, 
distribuídas da seguinte forma: 

Mês Localidade Quantidade Valor 
unitário

Valor 
mensal

Total

Abril - 2011 Total (área urbana) 1.167 bocas de lobo

Junho - 2011 Parte  baixa  e  área 
central

 177 bocas de lobo

Setembro -2011 Parte  baixa  e  área 
central

177 bocas de lobo

Dezembro-2011 Total (área urbana) 1.167 bocas de lobo

Fevereiro - 2011 Parte  baixa  e  área 
central

177 bocas de lobo

TOTAL R$

          



a.2)  Controle de ratos:  Deve ser realizado em 2.124 bocas de lobo, distribuídas da seguinte 
forma: 

Mês Localidade Quantidade Valor 
unitário

Valor 
mensal

Total

De  abril  de  2011  a 
março de 2012

Parte  baixa  e 
central

177  bocas  de 
lobo/mês

b) Controle de vetores com desinsetização trimestral de abril 2011 à março de 2012.
Locais Prazo de 

Execução
Valor 

trimestral
Total

Centro Municipal  de Saúde,  Unidade Básica 
de  Saúde  Gramadinho,  Unidade  Básica  de 
Saúde Santin

12 meses

 
c) Controle de vetores com desratização mensal de abril 2011 à março 2012.

Locais Prazo de 
execução

Valor Mensal Total 

Centro Municipal  de Saúde,  Unidade Básica 
de  Saúde  Gramadinho,  Unidade  Básica  de 
Saúde Santin

12 meses

 EMPREITADA GLOBAL:    A + B + C: R$ …........................... (….........................).

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos 
dos mesmos para elaboração da presente proposta.
E em consonância aos referidos documentos, declaramos:
1 – Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas 
da minuta do contrato em anexo;
2 – Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do 
conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias;
3 – Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou 
vantagens, e frete para a entrega das mercadorias.
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante 
com todas as características do objeto e exigências constantes no edital. 

Local e data: 

Carimbo e Assinatura do Licitante

          



====================================================================== 

NOVA DATA DE  RECEBIMENTO E ABERTURA  DE ENVELOPES: 12 de abril de 2011.
HORÁRIO: 9 horas.

                  
As demais condições previstas no Convite nº 35-2011 e na minuta do contrato 

mencionados no preâmbulo deste edital permanecem inalteradas. 

                        Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 30 de março de 2011.

Ademir Antônio Presotto,
    Prefeito Municipal.

 

          


