ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

PREAMBULO
Licitação nº 0096/2013/ Equipe de Apoio na Modalidade Pregão/PMMA.

REQUISITANTE:
SEMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social..

Processo n° 0094/2013/ SEMAS
O PREGOEIRO OFICIAL do município de Ministro Andreazza/ RO Sr. Elias Vieira
Amorim, e Equipe de Apoio na Modalidade Pregão torna público, para conhecimento e esclarecimento
dos interessados, alterações no item 4 do Anexo I Termo de Referência, do Edital de Licitação
0096/2013/Equipe de Apoio na Modalidade Pregão/PMMA.
Vejamos:
Onde se Lê:

4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
O profissional contratado deverá cumprir carga horária semanal equivalente a 30
(trinta) horas, sendo que deverá desenvolver atividades de natação e hidroginástica, bem
como outras atividades físicas adequadas a cada faixa etária. Também poderá realizar
com as crianças e os adolescentes, atividades esportivas como futebol, vôlei, dentre
outros. As aulas de hidroginástica e natação deverão ser realizadas na piscina da
Associação das Pessoas da Terceira Idade Nova União de Ministro Andreazza/RO ASPETIMA, outras atividades com as crianças e os adolescentes poderão ser realizadas
no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. Os idosos poderão também ser
atendidos na Academia da Terceira Idade – ATI.

Leia sê:

4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
O profissional contratado deverá cumprir carga horária semanal equivalente a 30
(trinta) horas, sendo que deverá desenvolver atividades de natação e hidroginástica, bem
como outras atividades físicas adequadas a cada faixa etária. Também poderá realizar

com as crianças e os adolescentes, atividades esportivas como futebol, vôlei, dentre
outros. As aulas de hidroginástica e natação deverão ser realizadas na piscina da
Associação das Pessoas da Terceira Idade Nova União de Ministro Andreazza/RO ASPETIMA, outras atividades com as crianças e os adolescentes poderão ser realizadas
no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. Os idosos deverão ser
atendidos na Academia da Terceira Idade – ATI de segunda a sexta-feira, no período
das 06h00min às 07h00min horas.
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