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CENTRAL DE LICITAÇÕES 
 

AVISO DE LICITAÇÃO-ERRATA 
TOMADA DE PREÇOS N° 014/2019; 015/2019/ 016/2019; 

017/2019, 018/2019, 019/2019, 020/2019 e 021/2019-PMS 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas 
respectivas atribuições, conforme Decreto nº 0194/2019, resolve 
retificar os Editais de Concorrência Pública acima supracitado, 
conforme a seguir: 
Onde se lê: Subitem 6.4, alínea “a”. Certidão Negativa de Falência ou 
Concordata expedida pelo distribuidor da Sede da Pessoa Jurídica, ou 
de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da Pessoa Física.  
Leia-se:Subitem 6.4. alínea “a”.Certidão negativa de falência e 
concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 
certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, de acordo 
com a Lei 11.101/2005. 
a) Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou 
extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que 
o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na 
forma do art. 58, da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob 
pena de inabilitação. 
Excluir o item: alínea “c” do Subitem 6.4 dos editais de Tomada de 
Preços nº014/2019; 015/2019/ 016/2019; 017/2019, 018/2019, 
019/2019, 020/2019 e 021/2019-PMS 
Mantendo-se as datas da sessão pública fundamentada no Art. 21, § 4º 
da Lei 8666/93, conforme publicação no aviso de licitação publicado 
no Diário Oficial do Município; Diário Oficial do Estado; Diário 
Oficial da União – DOU e Jornal de Grande Circulação local e site da 
Prefeitura Municipal de Santana. 
EDITAIS: poderão ser obtidos em mídia digital (pen-drive/CD) junto 
à Comissão Permanente de Licitação (Central de Licitações), no 
horário de 8:00 as 14;00h, de segunda a sexta-feira, sito a Av: Santana 
n° 2975, Bairro Paraíso no Município de Santana-AP. As Aberturas 
das propostas se darão no endereço acima, na Sala da CPL nos 
horários supra informados. Informações e esclarecimentos serão 
prestados pelo presidente cpl pelo E-mail: 
cpl_santana@hotmail.com 

 
Santana-AP, 29 de maiode 2019. 

 
Sebastião Cléssio Alfaia da Trindade 

Presidente CPL/PMS 
 
 
 
 
 


