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TERMO DE ERRATA  
AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS  

DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS/COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 004/2017 
 

OBJETO: Constitui objeto do presente edital, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública, visando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza 
pública e conservação urbana no município de Aracaju/SE, EM CARÁTER EMERGENCIAL, de natureza con-
tínua, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I, que acompanha o presente edital, para o 
período de até 180 dias ou ATÉ a conclusão do processo licitatório. 
 

Senhores interessados: 
 
A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB, através da Comissão Permanente de licita-
ção, designada pela Portaria GP nº 002/2017 de 23 de janeiro de 2017 publicada no Diário Oficial do Município 
em 20 de fevereiro de 2017, torna público que realizará o certame licitatório na modalidade DISPENSA 
EMERGENCIAL, de forma presencial tipo MENOR PREÇO POR LOTE vem retificar: 

 
No tocante ao 7. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

ONDE SE LÊ: 
 

7.3.7 A planilha de Composição de Preços (modelo disponível em anexo) detalhada com a composição de 
preços deverá ser apresentada através de meio digital, em CD R / RW ou Pen Drive, com o arquivo gravado 
em EXCEL, devendo conter a descrição e fórmulas dos cálculos utilizados na planilha (memória de cálculo), ou 
seja, deverá ser apresentada a composição individual aberta dos itens das planilhas de custos de todo o objeto 
contratual, devendo corresponder ainda, à cópia fiel da Planilha da Proposta de Preços da empresa proponen-
te, apresentada na forma física. No BDI apresentar a Taxa de Gerenciamento da EMSURB correspondente a 
5% (cinco por cento). 
 

LEIA-SE: 
 

7.3.7 A planilha de Composição de Preços confeccionada utilizada pela empresa participante, detalhada com 
toda a composição de preços deverá ser apresentada através de meio digital, em CD R / RW ou Pen Drive, 
com o arquivo gravado em EXCEL, devendo conter a descrição e fórmulas dos cálculos utilizados na planilha 
(memória de cálculo), ou seja, deverá ser apresentada a composição individual aberta dos itens das planilhas 
de custos de todo o objeto contratual, devendo corresponder ainda, à cópia fiel da Planilha da Proposta de 
Preços da empresa proponente, apresentada na forma física. No BDI apresentar a Taxa de Gerenciamento da 
EMSURB correspondente a 5% (cinco por cento). 
 

Ao tempo em que informo que todos as outros itens permanecem inalterados bem como RATIFICO a data para 
entrega dos envelopes dos documentos de  habilitação, bem como a proposta e planilha de composição de 
preços para o dia 11/05/2017 às 10:00h impreterivelmente, no local indicado no EDITAL 

 
Aracaju, 09  de maio de 2017. 

 
 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da EMSURB. 
(79)3021-9860 Ramal 9804 

 
 


