
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
 
 
Procedimento Licitatório nº. 0474/2018, Pregão Presencial nº. 044/2018, O Município de Córrego 
Fundo/MG comunica a RETIFICAÇÃO do Edital do Pregão Presencial 044/2018 com alteração 
da data/hora da sessão para às 12:30 horas do dia 16/10/2018, ficando alterada a redação do 
item 2.2 do edital convocatório e item 1.2 do Anexo I (Termo de referência – Teto Máximo): onde 
se lê “Prestação de serviços de segurança desarmada para eventos – entre homens e 
mulheres (a quantidade de homens e mulheres serão definidos de acordo com cada evento), 
uniformizado, devidamente qualificados, e treinados, conforme exigência do ministério da justiça, 
durante a realização do evento fornecer rádios de comunicação com fone de ouvido em número 
suficiente para dimensão do (s) evento (s), para a comissão organizadora; incluir: transporte, 
hospedagem e alimentação da equipe se necessário. a equipe deverá estar no local do evento 
no mínimo 30 minutos antes do início.”, leia-se “Serviços de segurança desarmada com 
registro na polícia federal – entre feminino e masculino – uniformizados, devidamente 
qualificados e treinados, conforme exigência do ministério da justiça. durante a realização 
deverão ser fornecidos rádios de comunicação com fones de ouvido em número suficiente para 
dimensão do  evento, para a comissão organizadora. incluir: transporte, hospedagem e 
alimentação da equipe se necessário. a equipe deverá estar no local do evento no mínimo 30 
minutos antes do início. deve ser apresentada planilha descritiva dos nomes e documentos dos 
profissionais que prestarão os serviços no evento, até o quinto dia que anteceder o evento. para 
os itens relacionados a segurança deve ser apresentada certidão de autorização emitida pela 
policia federal através de processo administrativo próprio. Prestação de serviços de segurança 
desarmada com registro na polícia federal – entre homens e mulheres, (a quantidade de serviços 
entre masculino e feminino serão definidos na emissão da ordem de fornecimento para o 
evento).”; altera-se também o item 2.3.3 do edital, onde se lê “Toda a estrutura deverá ser 
disponibilizada e montada/instalada na Comunidade de Falhas, no Município de CÓRREGO 
FUNDO/MG, sendo que a montagem deve ser de acordo com o indicado no objeto, 
seguindo o prazo de antecedência de cada item para data do evento, para fins de vistoria e 
fiscalização, bem como, ensaios e demais atos necessários à execução do evento.”, leia-se 
“Toda a estrutura deverá ser disponibilizada e montada/instalada na Praça Vigário João Ivo, 
Centro, no Município de CÓRREGO FUNDO/MG, sendo que a montagem deve ser de acordo 
com o indicado no objeto, seguindo o prazo de antecedência de cada item para data do 
evento, para fins de vistoria e fiscalização, bem como, ensaios e demais atos necessários à 
execução do evento.”; inclui-se no edital convocatório o item 6.2.3.2, conforme o seguinte: 
“Certidão de autorização emitida pela Polícia Federal através de processo administrativo próprio 
para o (s) licitante (s) que apresentar (em) proposta (s) para o (s) item (s)/lote(s) relacionados a 
segurança (lote 02)”. Tudo conforme novo edital completo constante no site 
www.corregofundo.mg.gov.br. 
Córrego Fundo, 02 de outubro de 2018. 
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