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EDITAL N.º 16/2016 

 “RETIFICAÇÃO N.º 02” 

-CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2016  

A Faculdade de Direito de Franca, torna público e estabelece a retificação do Edital 

N.º 16/2016, no item a seguir descrito, mantendo-se inalterados os demais itens do edital.  

 

Onde se lê: 

04 – DA HABILITAÇÃO 

4.1 – São requisitos essenciais da “HABILITAÇÃO” : 

q)... 

 

“14 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA” 

14.11 – “Disponibilizar supervisores para inspecionar os postos de serviços, para 

realizar visitas no mínimo quinzenalmente ao mês.” 

 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO (MEMORIAL DESCRITIVO) 

V- ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS 

Itens: A e B (Serviços de Portaria)  

1. Prestar os serviços de portaria do local, auxiliado por ronda eletrônica monitorada, 
devendo acionar o botão “corujinha” nos intervalos previstos e o botão de pânico quando 
for o caso, através de equipamento de alarmes monitorado 24 horas.  

 

Leia-se: 

04 – DA HABILITAÇÃO 

4.1 – São requisitos essenciais da “HABILITAÇÃO” : 

q)... 

r) “Juntar o Anexo – VII (DECLARAÇÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL)”. 

“14 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA” 

14.11 – … “Disponibilizar supervisores, da gestão administrativa da contratada com 

poderes para admitir e demitir empregados, verificar a exequibilidade dos serviços, 

cumprimento das normas e procedimentos, verificação de uniformes, crachás e demais 

especificações deste edital. Em caso de necessidade e urgência para dirimir qualquer 

questão oriunda da prestação de serviço, verificada pela contratante, a supervisão deverá 

se dirigir de imediato às instalações da contratante no prazo máximo de 60 minutos. É 

vedado a contratada utilizar qualquer funcionário que preste os serviços nas instalações 

da contratante, objeto da licitação, no cargo ou função de supervisor de serviços, devendo 
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inspecionar os postos de serviços e realizar visitas no mínimo quinzenalmente ao mês.” 

 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO (MEMORIAL DESCRITIVO)  

V- ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS 

Itens: A e B (Serviços de Portaria)  

2. Prestar os serviços de portaria do local, auxiliado por ronda eletrônica monitorada, 
devendo acionar o botão “corujinha” nos intervalos previstos e o botão de pânico quando 
for o caso, através de equipamento de alarmes monitorado 24 horas. Caso a empresa 
vencedora do certame não possua o serviço de monitoramento eletrônico, botão 
“corujinha” e “pânico”, e para empresas participantes sediada em outras cidades, deverão 
especificar na proposta o NOME e CNPJ da empresa local que prestará esse serviço, sendo 
este o único serviço que poderá ser contratado de terceiro especializado. 

 

 
 
 

Franca, 19 de agosto de 2016. 
 


