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ERRATA DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 EM
CONSONÂNCIA COM A DECISÃO Nº 292/98-TCU-PLENÁRIO
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços no transporte de alunos do
ensino fundamental e médio da rede municipal e estadual e para atender às necessidades
de locomoção das secretariais municipais de Obras, Administração e Gabinete do
Prefeito.
ONDE SE LÊ:
VII - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
7.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B - HABILITAÇÃO a seguinte documentação
abaixo que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples
acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, em
envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade,
número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo o Pregoeiro, antes da
homologação, solicitar o documento original para verificação.
l) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de no
mínimo 02 (dois) atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrados no Conselho Regional de Administração (CRA) do domicílio ou
sede do licitante.
LEIA-SE:
VII - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
7.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B - HABILITAÇÃO a seguinte documentação
abaixo que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples
acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, em
envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade,
número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo o Pregoeiro, antes da
homologação, solicitar o documento original para verificação.
l) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
registrado(s) no Conselho Regional de Administração (CRA) do domicílio ou sede do
licitante.
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