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L I C I TA Ç Õ E S

1ª ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL NA 
FORMA 353/2015

 O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, por força do parágrafo 4º 
do artigo 21 da Lei 8.666/93, torna público que o edital do PREGÃO, na For-
ma Presencial nº 353/2015 – Objeto: Contratação de prestação de serviços 
de posto de vigia desarmado 24 horas, todos os dias da semana, composto 
por 4 vigias, na escala 12x36 com o fornecimento de mão de obra especiali-
zada, equipamentos e materiais necessários para execução, sofre as seguin-
tes alterações: retificação do termo de referência, data de abertura
Onde se lê: abertura: 23/11/15 – horário: 15:00 hrs 
Leia-se: abertura: 04/12/15 – horário: 15:30 hrs
Onde se lê: Contratação de prestação de serviços de posto de vigia desar-
mado 24 horas, todos os dias da semana, composto por 4 vigias, na escala 
12x36 com o fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos e 
materiais necessários para execução
Leia-se: Contratação de prestação de serviços de posto de vigia desarmado 
24 horas, todos os dias da semana, composto por 4 vigias, na escala 12x36.
Onde se Lê: 
DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:
Serão executados serviços de vigia, como atividade preventiva de segurança 
para garantir a preservação do patrimônio do Contratante, bem como das 
pessoas que frequentam o local;
A Contratada obriga-se a utilizar pessoal devidamente treinado, bem como 
fornece todos os equipamentos necessários.
Leia-se: DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:
Serão executados serviços de vigia, como atividade preventiva para garantir 
a preservação do patrimônio do Contratante.
 A Contratada obriga-se a utilizar pessoal devidamente treinado, bem como 
fornece todos os equipamentos necessários.
Onde se Lê: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Executar os serviços de objeto deste, de modo a satisfazer, tanto no seu 
todo como nas suas partes, as normas e procedimentos apresentados pelo 
Contratante.
Na qualidade de empregador, à CONTRATADA compete ajustar por sua con-
ta e risco, todo o pessoal necessário ao cumprimento da presente prestação 
de serviço, devidamente contratada de acordo com a legislação vigente in-
cluindo a contratação de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais para 
seus empregados. 
Leia- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Executar os serviços de objeto deste, de modo a satisfazer, tanto no seu 
todo como nas suas partes, as normas e procedimentos apresentados pelo 
Contratante.
Desconsiderar o item: Habilitação Técnica: 
a) Autorização para funcionamento emitida pelo Ministério da Justiça – De-
partamento da Polícia Federal, devidamente atualizada.
b) Certificado de Segurança, emitido pela Superintendência Regional da Polí-
cia Federal, onde a empresa está sediada, devidamente atualizada. 
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos 
junto ao Departamento de Compras - da Prefeitura Municipal de Ponta Gros-
sa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 12:00h às 18:00 h, 
ou ainda pelo fone (042) 3901 1551 ou no site www.pontagrossa.pr.gov.br.

Ponta Grossa, 20 de novembro de 2015
Esméria de Lourdes Saveli

Secretário Municipal de Educação
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