PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

AVISO DE RETIFICAÇÃO
EDITAL Nº 020/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada em organização de eventos, para produção, organização e
execução de todos os serviços envolvidos na “FESTA DO TRABALHADOR 2017”, compreendendo o
fornecimento de serviços de mão de obra e toda a estrutura necessária à realização do evento, hospedagem,
fotografia, produtor de eventos, apresentação de artistas locais, regionais e nacionais, recepção/portaria, mestre
em cerimônia, assistente de produção e decoração, conforme condições, descrições e especificações constantes
do Edital.

O Município de Sacramento, Estado de Minas Gerais, torna pública a Retificação do Edital de Abertura
do Processo em epígrafe.
Considerações:
- DO ITEM 9 – HABILITAÇÃO – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Inclui-se a Letra:
l)- Apresentação de Registro ou Prova de Inscrição prévia em Órgão ou Entidade Profissional competente,
autorizando a Prestação de Serviços de Segurança Privada, em atendimento à Portaria nº 3.233/2012 – DG/DPF
de 10 de Dezembro de 2012 e suas alterações posteriores.
A presente retificação visa resguardar a municipalidade de forma a atender a regulamentação da
atividade de segurança pessoal junto ao órgão competente, no caso o Departamento de Polícia Federal.
Em que pese alteração, para os fins do disposto na parte final do artigo 21 §4º da Lei Federal n.
8666/93, a data da sessão pública do certame não será alterada, portanto a mesma continuará sendo no dia 31
de Março de 2017 às 09h00, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Sacramento.
As demais disposições do Edital de Abertura do processo licitatório em referência permanecem
inalteradas.

Sacramento/MG, 27 de Março de 2017.

_____________________________
Wesley De Santi de Melo
Prefeito Municipal
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