
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2019 – SEMEC/ Processo nº 210/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviço de transporte rodoviário dos alunos universitários deste Município monitorado via GPS, GSM ou GPRS. Tipo: Menor Preço
Global. Data: 04/04/2019 – 10:00 horas. Retirada do Edital: Será feita na Comissão Permanente de Licitação, localizada à Praça Amaral
Peixoto,  46  –  Centro  – Silva Jardim – RJ,  mediante  a apresentação de:  contrato  social  (original  ou autenticado),  documento de
identidade de quem fará a retirada (original), carimbo do CNPJ, e em caso de preposto, documento que confira poderes para retirada.
Custo do edital: 1 resma de A4. Informações: Endereço acima ou através do Tel. (22) 2668 1118. Horário de atendimento: 13:00 às
16:30 horas.
Errata – Onde se lê: 13.3.1- a proposta comercial da licitante, em conformidade com o Anexo I, junto à planilha de detalhamento dos
custos (Tabela GEPOIT), devidamente preenchida, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e na
proposta deverão constar:
Leia-se: 13.3.1- a proposta comercial da licitante, em conformidade com o Anexo I, devidamente preenchida, sem alternativas, opções,
emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e na proposta deverão constar: - Tendo em vista que a nova redação não altera a
proposta de preços, mantida a data e horário do certame. 
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