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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO VALENTIM
RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ACADEMIA DE SAÚDE.

O Prefeito de São Valentim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, a Retificação do Edital
de Licitação Pregão Presencial nº 029/2018, conforme segue:

1. No item 5.1 2 onde se lê:
“indicação do(s) profissional(is) técnico disponível(is) para a prestação dos
serviços objeto deste certame, no mínimo um profissional com formação de nível
superior em educação física, bacharelado, com sua qualificação (apresentação
de certificado) e declaração expressa de sua disponibilidade para a execução do
objeto;”

LEIA-SE:
“indicação do(s) profissional(is) técnico disponível(is) para a prestação dos
serviços objeto deste certame, no mínimo um profissional com formação de nível
superior em educação física, bacharelado, com sua qualificação (apresentação
de certificado) e declaração conjunta da empresa e profissional(is) indicado(s),
com firma reconhecida como autêntica, em Cartório, de que há disponibilidade
de horário para a execução dos serviços;”

2. É acrescido o item 7.1.16 com a descrição que segue:
“comprovar o vínculo com o(s) profissional(is) técnico indicado(s) no subitem 5.1,
“2”, da seguinte forma: em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da
apresentação do contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).”
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3. É acrescido o item 18.2.1 com a descrição que segue:
“Juntamente com a fatura fiscal mensal a CONTRATADA deverá entregar
controle de horário com visto da Secretaria de lotação e a Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, referente ao mês anterior
da prestação dos serviços, onde consta o nome do profissional indicado pela
mesma.”

Por obedecer aos prazos de publicação, a nova data para abertura dos envelopes
de Habilitação e Proposta fica marcada para o dia 20 de agosto de 2018, às 9
horas. Os demais itens e cláusulas do edital permanecem inalterados.

São Valentim/RS, 07 de Agosto de 2018.

CLEOMAR JOÃO SCANDOLARA
Prefeito Municipal.

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 30
Cep: 99.640-000 – Centro - São Valentim/RS
Fones: (54) 3373-1206 / 3373-1224 CNPJ: 87.613.378/0001-49

