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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TERMINAIS
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4º 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 fica alterado os seguintes
itens da Concorrência Pública Nº 088/SADM/DLCC/07.
Onde se lê:
11.4 Documentos a serem colocados no envelope N°.02
a)
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo ou preenchimento do
formulário: “Termo de Compromisso de Aquisição de Veículo”, conforme
modelo apresentado no anexo 4 deste Edital. O ano de fabricação do veículo
a ser apresentado para a vistoria será obrigatoriamente o mesmo ou mais
novo do que aquele declarado, não importando neste último caso em
alteração da classificação final do licitante;
b)
“Declaração do Exercício da Atividade como Condutor Auxiliar”, conforme
anexo 4B deste Edital, se for o caso;
Leia-se:
11.4 Documentos a serem colocados no envelope N°.02
a)
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo ou preenchimento do
formulário: “Termo de Compromisso de Aquisição de Veículo”, conforme
modelo apresentado no anexo 4 deste Edital. O ano de fabricação do veículo
a ser apresentado para a vistoria será obrigatoriamente o mesmo ou mais
novo do que aquele declarado, não importando neste último caso em
alteração da classificação final do licitante;
b)
“Declaração do Exercício da Atividade como Condutor Auxiliar”, conforme
anexo 4B deste Edital, se for o caso;
c)
“Declaração de tempo de habilitação” conforme anexo 4C deste Edital.
Onde se lê:
16.1 O resultado final do procedimento licitatório dar-se-á pela soma da nota obtida
na prova objetiva de conhecimento (item 9) mais a nota da proposta técnica (subitem
15.3 letras “a”, “b” e “c”, ambas com peso 1 (um), conforme a seguinte fórmula:
Leia-se:
16.2 O resultado final do procedimento licitatório dar-se-á pela soma da nota obtida
na prova objetiva de conhecimento (item 9) mais a nota da proposta técnica (subitem
15.3 letras “a”, “b”, “c” e “d”, ambas com peso 1 (um), conforme a seguinte fórmula:

Florianópolis, 20 de abril de 2007.
Secretário Municipal de Transportes e Terminais

