
 
 

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ 76.339.688/0001-09 

Avenida Vitória nº 251 CEP 84620-000 – Cruz Machado Pr. 

 
RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 
PROCESSO 142/2019 
LICITAÇÃO 60/2019 

 
 O Município de Cruz Machado, através do Departamento de Compras e 
Licitações resolve: 
 
1. Retificar o Edital 60/2019, nos seguintes pontos: 
 

 Alteração no valor global do Anexo I – Termo de Referência e no Item 3.1 do edital, o 
qual passa a ter a seguinte redação: 
Valor Global máximo: 903.338,40 (Novecentos e três mil trezentos e trinta e oito reais e 
quarenta centavos) 
 

 Alteração no item 5.2.2 do Anexo I – Termo de Referência e cláusula sétima, 
parágrafo terceiro, alínea b da minuta do contrato: 
Onde se lê: Repassar o valor devido em qualquer instituição em que o estudante 

mantenha conta bancária; 
Leia-se: Repassar o valor devido ao estudante, o qual deverá ter conta bancária em 

instituição financeira conveniada à Contratada. 
 

 Altera-se a redação do item 5.2.6 do Anexo I – Termo de Referência e da cláusula 
sétima, parágrafo terceiro alínea f da minuta de contrato: 
Onde se lê: Promover Processos seletivos para contratação de estagiários, a 
critério da contratante;   
Leia-se: Promover Processos seletivos para contratação de estagiários, a critério 
da contratante; A elaboração da prova do teste seletivo será de responsabilidade da 
contratada, sendo esta de nível médio, independente do curso. As matérias que deverão 
ser exigidas são Português, Matemática e Conhecimentos Gerais, sendo 10 questões de 
cada matéria, totalizando 30 questões objetiva de múltipla escolha, com 5 alternativas (A, 
B, C, D e E). Sendo que a contratada será responsável por todas as etapas do teste 
seletivo, porém a Prefeitura poderá ceder servidores para auxiliarem na aplicação das 
provas se necessário, bem como disponibilizar local para que as provas sejam aplicadas. 
Portanto, a contratada devera elaborar o edital, bem como as demais etapas pertinentes: 
gerenciamento das inscrições, elaboração e correção das provas, publicação dos 
resultados (gabarito, resultado final, homologação do resultado final), análise e resposta 
de recurso, chamamento dos candidatos aprovados, e todos os demais atos inerentes ao 
Teste seletivo. 
 

 Exclusão da alínea d do item 5.2.4 do Anexo I – Termo de Referencia e item III, da 
alínea d, cláusula sétima, parágrafo terceiro da minuta de contrato: 
d) Capacitação técnica/comportamental dos estagiários pelo menos 02 (duas) vezes por 
ano; 

 
       Altera-se a data de abertura da licitação para o dia 29/07/2019  
       às 14:30 horas. 

 
 

            Cruz Machado, 15 de Julho de 2019. 
 
 
 
 

 _______________________________ 
Vera Maria Benzak Krawczyk 

Pregoeira 


