
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EDITAL DE RETIFICACÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022 

PROCESSO DE COMPRA N" 121/2022 DE 18/10/202a 
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL 
PA SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO: 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 
DATA: 24/11/2022 
LOCAL: "PLENÁRIO" DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL1NIA. COM SEDE NA 
RUA CARLOS PAZETTI. N°290. BAIRRO VISTA ALEGRE. PAUIÁNIA/SP 

1. OBJETO 

1.1 Contratação de empresa para locação de equipamentos de segurança para o sistema de circuito fechado 
de televisão (CFVT) do prédio da Câmara Municipal, incluindo manutenção corretiva e preventiva com 
substituição de equipamentos e a prestação de serviços continuados de monitoramento de vídeo vigilância 
remoto, por um período de 12 (doze) meses. 

2. DAS RET1FICACÕES 

2. 1 Fica retificada a redação do item 8. HABILITAÇÃO (envelope n° 02), subitem c. 1 . Onde se lê: 

"c. 1. Apresentação de atestado de desempenho anterior, emitido em nome da empresa licitante, 
fornecido por pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado comprovando aptidão para o desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, assim considerados o 
mínimo de 50% (cinquenta por cento) do objeto desta licitação, isto é, no mínimo 02 (dois) postos de 
serviços de terceirização de recepcionistas, nos termos da Súmula 24 exarada pelo Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, emitido em nome da proponente, pela contratante titular, 
informando as características, contingente e período da prestação do serviço, obejto do presente 
processo licitatório." 

Leia-se: 

"c.l. Apresentação de atestado de desempenho anterior, emitido em nome da empresa licitante, 
fornecido por pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado comprovando aptidão para o 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, 
assim considerados o mínimo de 50% (cinquenta por cento) do objeto desta licitação, isto é, nos 
termos da Súmula 24 exarada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, emitido 
em nome da proponente, pela contratante titular, informando as características, contingente e 
período da prestação do serviço, obeito do presente processo licitatório." 

Paulínia, 21 de novemb 
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Pregoeiro 
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