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PROCESSO LICITATÓRIO No 168/2020
TOMADA DE PREÇOS 004/2020
EDITAL Nº 030 /2020
ERRATA AO EDITAL 030/2020
NO ITEM 5 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
SUB ITEM 5.2 – Requisitos para os não cadastrados
Houve um erro na data limite para apresentação da documentação para
cadastro das pessoas jurídicas que não possuem cadastro junto ao SAAE / Oliveira.
Fica, portanto, corrigida a data de 24/11/2020 para 09/12/2020.
Desta forma, ONDE SE LÊ:
5.2- Requisitos para os não cadastrados:
As Pessoas Jurídicas que NÃO possuem cadastro junto ao SAAE/Oliveira,
interessadas em participar desta licitação, deverão apresentar também até
terceiro dia útil anterior à data de abertura da sessão pública, ou seja, até o dia
24/11/2020 toda a documentação exigida nos itens 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 e 5.3.4 e
5.3.5, para o seu devido cadastramento e realizarem a VISITA TÉCNICA
OBRIGATÓRIA (de acordo com termos do item 5.3.6) para obtenção do CRC
(Certificado de Registro Cadastral), comprovando sua especialização no ramo
pertinente ao objeto ora licitado. Os documentos deverão ser protocolados à Comissão
Permanente de Licitações na sede administrativa do SAAE ou através do e-mail
cpl@saaeoliveira.com.br.

LEIA-SE:
5.2- Requisitos para os não cadastrados:
As Pessoas Jurídicas que NÃO possuem cadastro junto ao SAAE/Oliveira,
interessadas em participar desta licitação, deverão apresentar também até
terceiro dia útil anterior à data de abertura da sessão pública, ou seja, até o dia
09/12/2020 toda a documentação exigida nos itens 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 e 5.3.4 e
5.3.5, para o seu devido cadastramento e realizarem a VISITA TÉCNICA
OBRIGATÓRIA (de acordo com termos do item 5.3.6) para obtenção do CRC
(Certificado de Registro Cadastral), comprovando sua especialização no ramo
pertinente ao objeto ora licitado. Os documentos deverão ser protocolados à Comissão
Permanente de Licitações na sede administrativa do SAAE ou através do e-mail
cpl@saaeoliveira.com.br.
.
Oliveira, 24 de novembro de 2020
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RÔMER SILVA CASTANHEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

