PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Andradas torna público que realizou alterações no edital do seguinte
procedimento licitatório: Processo Licitatório N° 128/2018, Pregão 088/2018, cujo objeto é a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO
DOS GUARDAS MUNICIPAIS, FASE CONCLUSIVA PARA OS CANDIDATOS
HABILITADOS NO CONCURSO PÚBLICO 01/2017.
1)

Clausula VIII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO –referente ao item “8.1
letra I, onde se lê: l) Apresentar 02 (dois) atestados de capacidade técnica com firma
reconhecida, referentes aos serviços objeto desta licitação, emitidos por pessoas jurídicas
de direito público ou privado, no prazo máximo de 02 anos, comprovando ter aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior, em características com o objeto da licitação, em
conformidade com a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP/MJ.

2) Clausula VIII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO –referente ao item “8.1
letra I, lê-se: l) Apresentar no mínimo 02 (dois) atestados de capacidade técnica,
referentes aos serviços objeto desta licitação, emitidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, comprovando ter aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, em
características com o objeto da licitação. O curso deve ser ministrado de tal maneira que
atenda as demandas impostas pelas leis federais, tal como a 130222/2014 e pelos decretos
da Polícia Federal, tal como o DECRETO Nº 5.123, DE 1º DE JULHO DE 2004, Art. 40,
inciso I, por exemplo e as demais leis pertinentes referente ao curso de formação de
Guardas Municipais.
3) Em decorrência desta publicação, fica alterada a data de realização da sessão pública:
ABERTURA DA SESSÃO dia 30/11/18, ÁS 13:00 horas, após o credenciamento.
Todas as demais disposições contidas no edital e seus anexos permanecem inalterados.
Andradas, 06 de novembro de 2018.
Maria Rita Milan Basso
Supervisora da Seção de Licitações

