
 
 

 

Ref: Pregão Presencial nº 445/2016 - SAA 
        Processo nº 08138/2016 
                                              

Informa-se a seguinte alteração no Edital e Anexo I – Termo de referência do 
Pregão Presencial nº 445/2016 – SAA: 
 

EDITAL: 6.4 – Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 

Onde se lê: 6.4.5.1. ME ou EPP definida pela art. 3º da Lei Complementar nº 123/16, 
por meio de certidão do exercício financeiro vigente, expedida pela Junta Comercial 
comprovando sua condição, conforme artigo 1º e 8º da Instrução Normativa nº 103 de 
30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, ou; 
 

Leia-se: “6.4.5.1. ME ou EPP definida pela art. 3º da Lei Complementar nº 123/16, por 

meio de certidão expedida pela Junta Comercial do exercício vigente, comprovando 

sua condição.” 

 

DAS OBRIGAÇÕES: itens 13.1.15 do edital e 4.1.15 do Anexo I – A – Termo de 

Referência: 

 

Onde se lê: “... Transporte deverá ser entregue na Secretaria de Agropecuária e 
Abastecimento o comprovante de propriedade por Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo ou Contrato de Prestação de Serviço de Transporte ou de 
Locação de Veículo, no mínimo de 01 (um) veículo em condições adequadas de 
transporte do objeto do edital, de modo a garantir proteção contra contaminações e 
deteriorações, acompanhado do “Certificado de Vistoria de Veículos”, expedida pela 
Vigilância Sanitária, dentro da vigência...” 

 

Leia-se: “... Transporte deverá ser entregue na Secretaria de Agropecuária e 
Abastecimento o comprovante de propriedade por Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo ou Contrato de Prestação de Serviço de Transporte ou de 
Locação de Veículo, no mínimo de 02 (dois) veículos em condições adequadas de 
transporte do objeto do edital, de modo a garantir proteção contra contaminações e 
deteriorações, acompanhado do “Certificado de Vistoria de Veículos”, expedida pela 
Vigilância Sanitária, dentro da vigência...” 

 

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da 
licitação, que tem a sua data de abertura adiada para o dia 14/12/2016 às 09:30h a 
se realizar na sala de licitações da CPL, na Av. Brasil, 2001, 6º andar. 
 

 
 

Juiz de Fora, 25 de novembro de 2016. 
 
 
 

Comissão Permanente de Licitação 
 


