
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 005/2017 
  

  

    O Município de Benjamin Constant do Sul, RS, em 

conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que no Edital do Pregão Presencial nº 

005/2017, foi retificado os objetos, os quais passam a ter a seguinte redação: 

 
“Objeto 
Item I – prestação de serviços para o desenvolvimento de oficinas de dança na modalidade 

balé e de capoeira, com crianças e adolescentes, levando em conta a situação e necessidade 

local, com aulas teóricas e práticas, junto ao Centro de Referência em Assistência Social – 

CRAS, conforme cronograma e projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social, com uma carga horária de 06 (seis) horas semanais. 

 

   Item II – prestação de serviços para o desenvolvimento de oficinas de música 

com instrumentos musicais do tipo acordeon, escaleta, teclado, violão, canto coral e percussão,  

com crianças e adolescentes, levando em conta a situação e necessidade local, com aulas 

teóricas e práticas, junto ao Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, conforme 

cronograma e projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com uma 

carga horária de 06 (seis) horas semanais.” 

 

   Em todas as disposições do edital ora alterado onde consta 

03 horas semanais, leia-se 06 horas semanais. 

 

    Em face da alteração/retificação acima, fica então designado 

para o dia 04 de abril de 2017 às 15:00, junto a Prefeitura Municipal, em sessão 

pública, a solenidade de recebimento e abertura dos envelopes de  documentação 

e proposta para a contratação de oficinas de dança e música. 
  

    As demais disposições do edital e anexos permanecem 

inalteradas. 

   Maiores informações e cópia do edital e da retificação 

poderão ser obtidas, em horário de expediente, pelo telefone (54)3613 2176.   
 

    Benjamin Constant do Sul, 16 de março de 2017. 

 
 

Itacir Hochmann 

Prefeito Municipal 

 


