PREFEITURA DE

Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE
ESCRITÓRIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES
BÁSICAS DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 4.243/17.
ABERTURA: 17/08/2017 - 09h30min.
No item 7.6.1 do Edital Licitatório: ONDE SE LÊ: Certidão Negativa de Falência, Concordata
ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com data inferior a
60 (sessenta) dias contados da data marcada para abertura dos envelopes, entre 50% e 60%.
LEIA-SE: Certidão Negativa de Falência, Concordata ou recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica com data inferior a 60 (sessenta) dias contados da data
marcada para abertura dos envelopes.
Luciano B. Santana
Pregoeiro.
Palácio Uva Itália, 10 de Agosto de 2017
Em tempo.
No item 7.6.2 do Edital Licitatório: ONDE SE LÊ :
Prova de Capital Social correspondente
a 10% (dez por cento),do Termo de Referência deste edital, ou do(s) item(ns), ao qual a empresa
licitante participar, registrado na Junta Comercial ou Registro de Títulos, devendo a
comprovação ser feita relativamente à data de apresentação dos envelopes, na forma da lei, (com
firma reconhecido da assinatura do responsável pela empresa e o Técnico devidamente habilitado)
admitida a atualização para esta data através dos índices oficiais, ou:
LEIA-SE: Prova de Capital Social correspondente a 10% (dez por cento),do Termo de Referência
deste edital, ou do(s) item(ns), ao qual a empresa licitante participar, registrado na Junta
Comercial ou Registro de Títulos, devendo a comprovação ser feita relativamente à data de
apresentação dos envelopes, na forma da lei, (com firma reconhecido da assinatura do
responsável pela empresa) admitida a atualização para esta data através dos índices oficiais, ou:
Luciano B. Santana
Pregoeiro.
Palácio Uva Itália, 11 de Agosto de 2017

