URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES

LICITAÇÃO, DO TIPO “MAIOR OFERTA”, DE PERMISSÃO ONEROSA
USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
PASTELARIA, NOS MÓDULOS “3A" E “3B” NAS DEPENDÊNCIAS
TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO, NO MUNICÍPIO
SOROCABA/SP.
CONCORRÊNCIA N° 005/2009

DE
DE
DO
DE

PROCESSO CPL N° 0179/09

A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA URBES, através de sua Comissão Permanente de Licitações, resolve expedir o
presente documento, para fins de aditar ao edital, os itens abaixo descritos. Este
documento está sendo enviando à todos os interessados que adquiriram o
mencionado Edital, ressaltando que o seu conteúdo não contempla modificações
no teor do referido Edital, ficando mantida a data de entrega dos envelopes para as
15h00min do dia 10/06/09.
Aditamento n° 1
2.2.1.8 Comprovação de experiência por, no mínimo, dois anos, como
comerciante varejista do ramo de pastelaria, na condição de dono do negócio, a
qual poderá ser na forma de certidão, licença ou outro documento expedido pelo
órgão/entidade autorizador da atividade.
2.2.2.12. Comprovação de experiência por, no mínimo, dois anos, como
comerciante varejista do ramo de pastelaria, na condição de dono do negócio, a
qual poderá ser na forma de certidão, licença ou outro documento expedido pelo
órgão/entidade autorizador da atividade.
2.3.2.5. Declaração de que tem ciência que deverá caso seja a vencedora do
certame, de Adotar medidas para racionalização, sempre que possível, do uso de
energia elétrica no referido Módulo, de acordo com o Decreto Municipal n°
16.576 de 23 de abril de 2009, de acordo com o item 4.16 do ANEXO IV do
EDITAL.
4.16 O PERMISSIONÁRIO, deverá adotar medidas para racionalização, sempre
que possível, do uso de energia elétrica no referido Módulo, de acordo com o
Decreto Municipal n° 16.576 de 23 de abril de 2009.
Ficam ratificadas as demais cláusulas, itens e subitens do referido Edital.
Sorocaba, 13 de maio de 2009.
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