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PODER EXECUTIVO

LICITAÇÕES

RETIFICAÇÃO – DO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO 179/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 062/2022

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem torna público para conhecimento dos interessados edital de

Pregão Presencial nº 179/2022 – Processo Licitatório nº 62/2022. Objeto: Registro de preços para futura e

eventual  locação  de  ônibus,  vans  e  micro-ônibus  para  transporte  intermunicipal  para  atender  a

necessidade das Secretarias Municipais. Tipo: Menor preço por item, RETIFICA:

 ONDE LIA-SE:

6.2.3 Certificado de Cadastro no Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG,

válido e vigente, do tipo “autorizatário”, comprovando ser a licitante pessoa jurídica legalmente constituída

para o exercício de atividade econômica de transporte de pessoas, conforme Decreto Estadual nº. 48.121 de

13 de Janeiro de 2021 e legislação complementar.

LEIA-SE: 

6.2.3 Certificado de Cadastro no Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG,

válido e vigente, do tipo “autorizatário”, comprovando ser a licitante pessoa jurídica legalmente constituída

para o exercício de atividade econômica de transporte de pessoas, conforme Decreto Estadual nº. 48.197 de

27 de Maio de 2021 e legislação complementar.

 ONDE LIA-SE:

6.2.2.2  Sentença homologatória do plano de recuperação judicial, ou certidão judicial informando que a

empresa se encontra apta para participar de licitação.
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LEIA-SE:

6.3.2.2  Sentença homologatória do plano de recuperação judicial, ou certidão judicial informando que a

empresa se encontra apta para participar de licitação.

Sem mais qualquer alteração para o momento as demais partes constantes deste edital permanecem intactas.

Conteudista Licitações: Roberta Grazielle Barbosa

Responsável pela diagramação e publicação no site: Paulo Henrique de Oliveira
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