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EDITA
AL DE LICITAÇÃO1
PR
REGÃO EL
LETRÔNIC
CO Nº 002//2019
PROCE
ESSO ADMINISTRA
ATIVO N° 071/2019
0
OBJET
TO: Presttação de serviços de
d transpo
orte escolar aos alunos das Redes
Municiipal e Esta
adual de Ensino, da
a Zona Urrbana e Rural
R
do M
Município de
d Dom
Maced
do Costa
O PRE
EGOEIRO DA PREF
FEITURA MUNICIPA
M
AL DE DO
OM MACED
DO COSTA torna
público
o, para con
nhecimento
o dos interressados, que em ra
azão da constatação de erro
material, procede
e às seguintes correçções:
1. No item 8.9 do
d Edital on
nde está escrito:
e
8.9. No
N caso da
a pessoa jurídica, a qualificaçã
ão econôm
mico-financ
ceira será
demo
onstrada pela certidã
ão negativa
a de execu
ução patrim
monial, exp
pedida no
domicílio da pe
essoa física
a;
Leia-se:
8.9. No
N caso da
a pessoa física a qualificaçã
q
ão econôm
mico-finance
eira será
demon
nstrada pela certidão
o negativa de execuçção patrim
monial, exp
pedida no
domicíílio da pesssoa física;
Esta Certidão
C
co
orresponde
e no Estado da Bahia
a a Certidão “Açõess Cíveis – Pessoa
Física”, obtida no Portal do Tribunal
T
de
d
Justiça
a do Esstado da Bahia
(http://w
www5.tjba.jus.br/porttal/), no link
l
Certid
dões ou diretament
d
te no Fórrum da
Comarcca onde re
esidir o inte
eressado pessoa
p
físic
ca.
2. No item 8.10..1. onde esstá escrito:
8.10.1. Compro
ovação de
e aptidão para a prestação
p
dos serv
viços em
caraccterísticas, quantidad
des e pra
azos comp
patíveis co
om o obje
eto desta
licitaçção, ou com o item pertinente,
p
por período não inferior a três anos,
media
ante a apresentação
o de atesttados forne
ecidos porr pessoas jurídicas
de direito públicco ou priva
ado.
e:
Leia-se

1

Errata
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8.10.1.
8
Comprova
ação de ap
ptidão parra a presta
ação dos serviços
s
em característica
as, quantid
dades e prrazos compatíveis co
om o objetto desta
licitaçã
ão, ou com
m o item pe
ertinente, mediante
m
a apresenta
ação de ate
estados
fornecidos por pe
essoas jurídicas de direito
d
público ou privvado.
A exigên
ncia foi porr equivoco reproduzida da minuta padrão
o dos edita
ais da Advo
ocacia
Geral da
a União, ussado como
o modelo padrão.
Dom Ma
acedo Costta – BA, 30
0 de janeiro de 2019
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