COMUNICADO
Ref. ao edital de CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/13-SERMALI, que visa o
credenciamento de clínicas veterinárias e hospitais veterinários, que poderão ser
chamados a firmar contrato com o Município de São José dos Pinhais, para prestação de
serviços de esterilização de cães e gatos à população são-joseense, sem caráter de
exclusividade.
O Município de São José dos Pinhais, através do Secretário Municipal de Recursos
Materiais e Licitações da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, vem comunicar a
RETIFICAÇÃO do edital acima citado, em seu item 3. DO CREDENCIAMENTO,
alterando-se a data para apresentação do envelope, bem como excluindo-se a sessão
pública, passando a constar a seguinte redação:
3.0 - DO RECEBIMENTO DO ENVELOPE
3.1 - Para participar do Chamamento Público, as Clínicas Veterinárias e Hospitais
Veterinários interessados deverão apresentar, em envelope lacrado, o pedido de
credenciamento (Anexo II), Declaração (Anexo III), Declaração de inexistência de fato
superveniente (Anexo IV) deste Edital, devidamente preenchidos e assinados,
juntamente com a documentação de habilitação exigida no item 5, deste Edital, o qual
deverá ser protocolado junto ao Protocolo Geral do Município, Prédio da Prefeitura
Municipal de São José dos Pinhais, situado na Rua Passos de Oliveira n.º 1.101 –
Centro – CEP 83030-720, em dias úteis, até a data de 31/12/2013, endereçado à
Comissão Permanente de Licitação para Compras e Serviços em Geral. O envelope
deverá conter na parte externa, a seguinte identificação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS E SERVIÇOS
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2013
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
Nome da Clínica o/ou Hospital: .................................................................................................
CNPJ : ...........................................................................................................................................
Endereço : ....................................................................................................................................
Responsável Legal pela Clínica o/ou Hospital :........................................................................

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do referido edital.

São José dos Pinhais, 22 de março de 2013.

NELSON GONÇALVES
Secretário Municipal de Recursos Materiais e Licitações
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