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ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 PREGÃO PRESENCIAL CRM-PR n.º 06/2013 
 
 
NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 
06/2013 CRM-PR,  
 
ONDE SE LÊ: 
 
Item 7.4 – O CRM-PR fornecerá os produtos de limpeza e utensílios para a perfeita 
execução dos serviços de copeira e limpeza, higiene e conservação dos materiais e 
equipamentos de cozinha e copa. 
 
LEIA-SE: 
 
Ítem 7.4 – O CRM-PR fornecerá os produtos de limpeza e utensílios para a perfeita 
execução dos serviços de copeira, bem como para a limpeza, higiene e conservação dos 
materiais e equipamentos de COZINHA e COPA. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

Item 8.1.1 - QUINZENALMENTE 

a) limpeza interna de todas as colunas e paredes; 

b) limpeza geral dos quadros, placas e painéis; 

c) limpeza geral das fachadas externas dos prédios e das paredes que os circundam e que 

for possível por zeladora; 

d) lavagem das calçadas, rampas e escadas que dão acesso aos andares e outras áreas 

externas de circulação de pessoas e vias de acesso a garagem. 

 

LEIA-SE: 

 

Item 8.1.1 - QUINZENALMENTE 

a) limpeza interna de todas as colunas e paredes; 

b) limpeza geral dos quadros, placas e painéis; 

c) limpeza geral das fachadas externas dos prédios e das paredes que os circundam e que 

sejam possíveis de serem executados por zeladora; 

d) lavagem das calçadas, rampas e escadas que dão acesso aos andares e outras áreas 

externas de ciculação de pessoas e vias de acesso a garagem e que sejam possíveis de 

serem executados por zeladora. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

        8.1.1– TRIMESTRALMENTE OU SEMPRE/QUANDO NECESSÁRIO 
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a) limpeza e lavagem externa dos vidros, vidraças, esquadrias, persianas de metal, 

basculantes e letreiros externos dos prédios do CRMPR, utilizando o equipamento ideal 

(colocação de andaimes), oferecendo ao profissional toda a segurança necessária a 

execução do serviço. 

 

LEIA-SE 

 

b) limpeza e lavagem externa dos vidros, vidraças, esquadrias, persianas de metal, 

basculantes e letreiros externos dos prédios do CRMPR, utilizando o equipamento ideal e 

que sejam possíveis de serem realizados por zeladora, oferecendo ao profissional toda a 

segurança necessária a execução do serviço. 

 

 

Curitiba, 04/04/2013  
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