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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 
 
 

EDITAL Nº 87/2018 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para prestação de serviços de formação 
continuada para professores da rede Municipal de ensino, realizadas pela Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes deste município. 
TIPO: Menor preço por item 

 
O Município de Pinhal de São Bento, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 95.590.832/0001-11, com sede a 
Avenida São Roque, nº 178, centro, torna público que: 

 
                    Quanto ao objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de formação 
continuada para professores da rede Municipal de ensino, realizadas pela Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes deste município. 
 

1.  
Onde se lê:  

8.4.1  Mínimo de 02 (dois) Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter o proponente participante 

prestado serviços semelhante ao solicitado neste Edital (Formação de professores). Os 

atestados devem conter o nome, endereço e o telefone de contato do(s) atestador(es), ou 

qualquer outro meio com o qual o licitador possa valer-se para manter contato com  a(s) 

pessoa(s) declarante(s); 

 
Leia-se:  

8.4.1  Mínimo de 01 (um) Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter o proponente participante 

prestado serviços semelhante ao solicitado neste Edital (Formação de professores). O(s) 

atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e o telefone de contato do(s) atestador(es), 

ou qualquer outro meio com o qual o licitador possa valer-se para manter contato com  

a(s) pessoa(s) declarante(s); 

 
 

2. Fica marcada nova data de abertura do pregão, sendo para protocolo até 
27/12/2018 às 08:30 horas e abertura da sessão pública de recebimento das 
propostas e disputa de lances verbais o dia 27/12/2018, às 08:30 horas.      

 
 

Pinhal de São Bento, em 11 de novembro 2018. 
 

 
 

 
 
 
 

JAIME ERNESTO CARNIEL 
Prefeito Municipal 


