
 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE  
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PRESENCIAL Nº 008/2016 
 

EDITAL 

 

Onde se Lê: 

6.4 - 

Leia-se:  

6.4 - O licitante deverá entregar juntamente com os envelopes de proposta de 

preços e habilitação, mas de forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos 

dois envelopes mencionados no item 6.1, uma declaração de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII 

da Lei 10.520/2002. 

 

Onde se lê: 

7.1 - 

Leia-se:  

7.1 – O ENVELOPE Nº 01 conterá a proposta comercial, seguindo os moldes 

do Anexo V, bem como observar o que se segue: 

 

Onde se lê: 

7.1.1. a) - 

Leia-se:  

7.1.1. a) – identificação, endereço, nº do CNPJ, assinatura do representante 

da proponente, sendo representada, deverá anexar procuração, e referência 

a esta licitação; 

 

Onde se lê: 

8.6. l) 

Leia-se: 

8.6. l) Eventual ausência de agencia bancária na cidade, declaração de que 

em no máximo, 06 (seis) meses da data da assinatura do contrato, a 

adjudicatária terá instalado os caixas eletrônicos/agências bancárias/PAB´s, 

na conformidade das exigências de que tratam o Anexo I. 

 



ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

 

Onde se lê: 

18.1.k) 

Leia –se: 

18.1.k) Garantir o desenvolvimento de produtos específicos para os 

servidores ativos e inativos, e pensionistas, em especial: empréstimos - 

inclusive em conta corrente – financiamentos e investimentos; 

 

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 

 

Onde se lê: 

CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA – g)  

Leia-se: 

CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA – g) 

Não cobrar tarifa dos serviços dos servidores que recebem sua remuneração 

em conta exclusivamente salário. 

 

Onde se lê: 

CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA – k)  

Leia-se: 

CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA – k) 

Garantir o desenvolvimento de produtos específicos para os servidores 

ativos e inativos, e pensionistas, em especial: empréstimos - inclusive em 

conta corrente – financiamentos e investimentos; 

Mutum(MG), 04 de fevereiro de 2016.Rosângela L. de O. Barcelos (Pregoeira) 


