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2º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA
N°.088/SADM/DLCC/07

O Secretário Municipal de Transporte e Terminais, no uso de
suas atribuições, comunica que ficam alterados os seguintes
itens da Concorrência Pública Nº 088/SADM/DLCC/07.

Onde se lê:
O Secretário Municipal de Transportes e Terminais, no uso de suas atribuições,
comunica que se encontram abertas, no período 05 de março de 2007 a 30 de março
de 2007, as inscrições ao Processo Licitatório destinado a prover 45 vagas para o
Serviço de Táxi, no Município Florianópolis, que se regerá pelas normas estabelecidas
neste Edital e legislação vigente.
Leia-se:
O Secretário Municipal de Transportes e Terminais, no uso de suas atribuições,
comunica que se encontram abertas, no período 05 de março de 2007 a 13 de abril de
2007, as inscrições ao Processo Licitatório destinado a prover 45 vagas para o Serviço
de Táxi, no Município Florianópolis, que se regerá pelas normas estabelecidas neste
Edital e legislação vigente.

Onde se lê:
5.2. A inscrição somente será efetuada mediante o preenchimento de requerimento
padronizado, via Internet, no endereço eletrônico: www.smtt.fepese.ufsc.br , no período
compreendido entre as 10h00min do dia 05 de março de 2007 até as 18h00 do dia 30
de março de 2007, observadas as instruções constantes no presente Edital, bem como
as instruções específicas disponíveis no referido endereço eletrônico.
Leia-se:
5.2. A inscrição somente será efetuada mediante o preenchimento de requerimento
padronizado, via Internet, no endereço eletrônico: www.smtt.fepese.ufsc.br , no período
compreendido entre as 10h00min do dia 05 de março de 2007 até as 18h00 do dia 13
de abril de 2007, observadas as instruções constantes no presente Edital, bem como
as instruções específicas disponíveis no referido endereço eletrônico.

Onde se lê:
5.3. Para realizar a inscrição, o licitante deverá proceder da seguinte maneira:
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d)
imprimir o Boleto Bancário referente à taxa de inscrição, e providenciar o
pagamento, preferencialmente, em qualquer agência do Banco do Brasil, em postos de
auto-atendimento, ou em qualquer outro banco de sua preferência, até o dia 30 de
março de 2007, observado o horário bancário de cada agência.
Leia-se:
5.3. Para realizar a inscrição, o licitante deverá proceder da seguinte maneira:
d)
imprimir o Boleto Bancário referente à taxa de inscrição, e providenciar o
pagamento, preferencialmente, em qualquer agência do Banco do Brasil, em postos de
auto-atendimento, ou em qualquer outro banco de sua preferência, até o dia 13 de abril
de 2007, observado o horário bancário de cada agência.

Onde se lê:
6.5. O licitante portador de necessidades especiais, após realizar sua inscrição, deverá
entregar o atestado médico com o respectivo enquadramento na CID (Classificação
Internacional de Doenças), pessoalmente ou por intermédio de procurador, na SMTT,
Rua Conselheiro Mafra, n° 656 10° andar, Centro, Florianópolis/SC, telefone (48) 21067186, até às 18h00min do dia 30 de março de 2007, impreterivelmente. Caso não
atenda esta exigência, no dia e horário aqui determinado, será considerado como não
portador de deficiência para fins deste Edital e participará em condições normais com
os demais licitantes.
Leia-se:
6.5. O licitante portador de necessidades especiais, após realizar sua inscrição, deverá
entregar o atestado médico com o respectivo enquadramento na CID (Classificação
Internacional de Doenças), pessoalmente ou por intermédio de procurador, na SMTT,
Rua Conselheiro Mafra, n° 656 10° andar, Centro, Florianópolis/SC, telefone (48) 21067186, até às 18h00min do dia 13 de abril de 2007, impreterivelmente. Caso não atenda
esta exigência, no dia e horário aqui determinado, será considerado como não portador
de deficiência para fins deste Edital e participará em condições normais com os demais
licitantes.

Onde se lê:
9.1 Os licitantes com as inscrições deferidas e homologadas serão submetidos a uma
prova objetiva de conhecimentos, com duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo
para preenchimento do cartão-resposta, de caráter classificatório e eliminatório. A
prova será realizada no dia 15 de abril de 2007 as 14h00min no UFSC – Universidade
Federal de Santa Catarina - Campus Professor João David Ferreira Lima no Bairro
Trindade na Cidade de Florianópolis em locais que serão divulgados quando da
confirmação do local de prova pela SMTT a partir do dia 10 de abril de 2007 no
endereço eletrônico www.smtt.fepese.ufsc.br .
Leia-se:
9.1 Os licitantes com as inscrições deferidas e homologadas serão submetidos a uma
prova objetiva de conhecimentos, com duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo
para preenchimento do cartão-resposta, de caráter classificatório e eliminatório. A
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prova será realizada no dia 06 de maio de 2007 as 14h00min no UFSC – Universidade
Federal de Santa Catarina - Campus Professor João David Ferreira Lima no Bairro
Trindade na Cidade de Florianópolis em locais que serão divulgados quando da
confirmação do local de prova pela SMTT a partir do dia 24 de abril de 2007 no
endereço eletrônico www.smtt.fepese.ufsc.br .

Onde se lê:
11.3 Documentos a serem colocados no Envelope N°. 01
f) Atestado médico (original), emitido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias anteriores
à abertura dos envelopes, fornecido por médico credenciado pelo INSS que comprove
estar o solicitante em boas condições físicas e mentais;
Leia-se:
11.3 Documentos a serem colocados no Envelope N°. 01
f) Atestado médico (original), emitido no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores
à abertura dos envelopes, que comprove estar o solicitante em boas condições físicas
e mentais”;

Florianópolis, 29 de março de 2007.
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