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RREETTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEDDIITTAALL  

  

Edital: Concorrência 01/2017 

Processo: Nº 114/2017 

Tipo: Melhor Técnica com preço fixado no Edital 

Data: 27 de abril de 2017 

 

OBJETO: OUTORGA ONEROSA DE 41 (QUARENTA E UMA) PERMISSÕES DO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE POR TAXI DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, DESTINADOS 

EXCLUSIVAMENTE À PESSOAS FÍSICAS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE 

EDITAL, SEUS ANEXOS E NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. 

 

A Comissão de Licitações responsável pela Concorrência acima referenciado RETIFICA: 

 

 

7 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

 

Onde se lê: 7.1. Os documentos de habilitação (ENVELOPE nº 01) e a proposta (ENVELOPE nº 02), 

deverão ser protocolizados simultaneamente no Setor de Licitações da Prefeitura de João Monlevade, 

localizado na Rua Geraldo Miranda, nº 337, Bairro Nossa Senhora da Conceição, no horário de 

.............. às ............. horas, no período de ....../...../2017 à ...../......./2017, exceto sábados, domingos e 

feriados, em 02 (dois) envelopes opacos, separados, lacrados e rubricados pelo licitante, contendo em 

sua face externa:  

 

Leia-se: 7.1. Os documentos de habilitação (ENVELOPE nº 01) e a proposta (ENVELOPE nº 02), 

deverão ser protocolizados simultaneamente no Setor de Licitações da Prefeitura de João Monlevade, 

localizado na Rua Geraldo Miranda, nº 337, Bairro Nossa Senhora da Conceição, no horário de 07:00 

às 10:30 horas e de 13:00 às 16:30 horas, no período de 02/05/2017 à 19/06/2017 e, no dia da 

abertura da licitação, 20/06/2017 até  as 08:00 horas, exceto sábados, domingos e feriados, em 02 

(dois) envelopes opacos, separados, lacrados e rubricados pelo licitante, contendo em sua face 

externa:  
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8 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO 

 

Onde se lê: 8.2.5. Não será admitida a participação de licitante cuja permissão ou registro de condutor 

no serviço de transporte individual ou coletivo de passageiros tenha sido cassado nos últimos 02 (dois) 

anos contados da data de publicação da presente licitação. 

 

Leia-se: 8.2.5. Não será admitida a participação de licitante cujo registro de condutor (CNH) no 

serviço de transporte individual ou coletivo de passageiros tenha sido cassado nos últimos 02 (dois) 

anos contados da data de publicação da presente licitação. 

 

11 - DOS PROCEDIMENTOS PARA JULGAMENTO 

 

Onde se lê: 11.6. Os envelopes Habilitação e Proposta Técnica deverão ser entregues no Setor de 

Licitações até o dia ........../......../2017, nos horários de 7:00 às 10:30 horas e 13:00 às 16:30 horas e, 

no dia da abertura da licitação, ........../............/2017 até  as ........ horas; 

 

Leia-se: Os envelopes Habilitação e Proposta Técnica deverão ser entregues no Setor de Licitações 

até o dia 19/06/2017, nos horários de 7:00 às 10:30 horas e 13:00 às 16:30 horas e, no dia da 

abertura da licitação, 20/06/2017 até  as 08:00 horas; 

 

Onde se lê: 11.8. Transcorrido o recebimento dos envelopes, no dia ......./......./2017, a Comissão de 

Licitação, efetuará a abertura dos envelopes “01- DOCUMENTAÇÃO”, e iniciará a análise e 

julgamento da fase de habilitação. 

 

Leia-se: 11.8. Transcorrido o recebimento dos envelopes, no dia 20/06/2017, a Comissão de Licitação, 

efetuará a abertura dos envelopes “01- DOCUMENTAÇÃO”, e iniciará a análise e julgamento da fase 

de habilitação. 

 

  RETIFICA- SE a abertura do processo para o dia 20/06/2017, às 8:00 horas. 

                                                                 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  


