
PREFEITURA     MUNICIPAL DE PARÁ     DE     MINAS   –   MG
PRAÇA     AFONSO     PENA,     30   –   CENTRO

1.º Adendo ao Pregão n.º 090/2015 – PRC 940/15
       
                                        
Fica   alterado o edital do processo licitatório da seguinte forma:

ONDE SE LÊ:

(item 3.3)
“c) Seja agente público integrante do órgão promotor e/ou do órgão solicitante da licitação.”

(XII – DOS SERVIÇOS)
“12.1 – Os serviços deverão ser executados pelo licitante vencedor por 365 (trezentos e sessenta e
cinco)  dias,  imediatamente após  a assinatura do instrumento contratual,  de  acordo  com  o
estabelecido nos Projetos Básicos (Anexo VII).”

(XV – DO PAGAMENTO)
“15.1  –  O  pagamento  será  efetuado  trimestralmente,  conforme  ordem  de  serviço,  mediante
apresentação  da  nota  fiscal,  que  deverá  ser  emitida  após  a  execução  dos  serviços  realizados,
aceitação e atesto do responsável pela fiscalização dos serviços.”

LEIA-SE:

(item 3.3)
“c) Seja agente público, servidor ou contratado integrante do órgão promotor e/ou do órgão solicitante
da licitação.”

(XII – DOS SERVIÇOS)
“12.1 – Os serviços deverão ser executados pelo licitante vencedor a partir do dia 04 de janeiro de
2016 até  o término da vigência do CONVÊNIO N.º 008/2014-SPM/PR, que se dará no  dia 05 de
novembro de 2016, de acordo com o estabelecido nos Projetos Básicos (Anexo VII).”

(XV – DO PAGAMENTO)
“15.1  –  O pagamento será  efetuado em 10 (dez)  parcelas  mensais,  conforme ordem de serviço,
mediante  apresentação  da  nota  fiscal,  que  deverá  ser  emitida  após  a  execução  dos  serviços
realizados, aceitação e atesto do responsável pela fiscalização dos serviços.”

Em     virtude     destas     modificações:

- Fica alterado também as cláusulas referentes a execução dos serviços e forma de pagamento do
Termo de Referência e da Minuta do Contrato, passando a ter validade o texto alterado das cláusulas
citadas acima;

- Seguem anexos Projetos Básicos com prazo de execução, valores, formas de pagamento, escopo
dos trabalhos e limites do projeto devidamente alterados;

- Passa a ter validade os Projetos Básicos anexos a este adendo;

- Fica alterado os valores de referência do Anexo VI – Tabela de Valores de Referência:



- Fica alterado o Anexo I – Proposta Comercial;

- Passa a ter validade a Proposta Comercial (Anexo I) deste adendo;

- Fica alterada a data de abertura para às 09:00 horas do dia 25 de novembro de 2015, estando o
edital à disposição dos interessados até às 08:30 horas do mesmo dia.

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições.

Pará de Minas, 06 de novembro de 2015.

Anderson José Guimarães Viana
Pregoeiro Oficial

























ANEXO I

           PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS              
             

PROCESSO:  PRC 0940/15
LICITACAO: PRG 090/15                                        
================================================================================================================================================================
ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO DISCRIMINACAO                                               PRECO UNIT.DA HORA
================================================================================================================================================================

   1     1,0000 SERVICOS   9240    SERVICO ESPECIALIZADO                                                    
                                   Profissional para capacitar e supervisionar os 
                                   profissionais da rede conforme Projeto Básico.
                                                                    Obs.: Poderão atender as especificidade dos serviços
                                                                                  socioassistencias os seguintes profissionais: Assistente Social,
                                                                                  Psicólogo, Advogado, Administrador, Antropólogo, Contador, Economista, 
                                                                                  Economista Doméstico, Pedagogo, Sociólogo, Terapeuta
                                                                                  Ocupacional e Musicoterapeuta.                                                                 ___________________    
     
   2     1,0000 SERVICOS   35923   SERVICO ESPECIALIZADO.
                                   Profissional com formacao superior em Direito 
                                   conforme Projeto Básico.  

                                               ___________________  

 3     1,0000 SERVICOS   36419   SERVICO ESPECIALIZADO P.FISICA                                                                                               
                                   Profissional com formacao superior em Psicologia
                                   conforme Projeto Básico. 
                                                                                              ___________________   
                    

================================================================================================================================================================

PROPONENTE: ________________________________________________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dia(s)

__________________________________________________________
Responsável 


	Pregoeiro Oficial

