ERRATA - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LIMA/MG (CONVITE Nº 003/12). A
Câmara Municipal de Nova Lima torna pública a divulgação de ERRATA retificando o
anexo I do Edital do Convite Nº 003/2012 nos seguintes termos: onde constava (4)
Especificações Técnicas: Pretende-se com a contratação dos serviços de consultoria e
assessoria aqui especificados, executar a revisão dos cálculos dos encargos
previdenciários devidos pela Câmara Municipal de Nova Lima, no período de janeiro de
2005 a dezembro de 2006. Essa é a essência dos serviços de consultoria objeto do
presente processo seletivo, cujo detalhamento do escopo do trabalho, bem como
metodologia deste segue abaixo:, leia-se (4) Especificações Técnicas: Pretende-se com a
contratação dos serviços de auditoria aqui especificados, executar a revisão dos cálculos
dos encargos previdenciários devidos pela Câmara Municipal de Nova Lima, no período
de janeiro de 2005 a dezembro de 2006. Essa é a essência dos serviços de auditoria
objeto do presente processo seletivo, cujo detalhamento do escopo do trabalho, bem
como metodologia deste segue abaixo. e no seguinte termo: 1.0.0. Condições Gerais
onde constava 1.1.1. Os envelopes exigidos neste Edital deverão ser entregues pelos
proponentes até às 13:30 horas do dia 24 de maio de 2012, no protocolo da Comissão de
Licitação, sito à Praça Bernardino de Lima, nº 229 - Bairro Centro, Nova Lima, prazo
este, preclusivo do direito de participação, vedada a remessa por via postal, fax-símile ou
por qualquer outro meio de despacho. Leia-se 1.1.1. Os envelopes exigidos neste Edital
deverão ser entregues pelos proponentes até às 13:00 horas do dia 24 de maio de 2012,
no protocolo da Comissão de Licitação, sito à Praça Bernardino de Lima, nº 229 - Bairro
Centro, Nova Lima, prazo este, preclusivo do direito de participação, vedada a remessa
por via postal, fax-símile ou por qualquer outro meio de despacho. Em decorrência das
alterações acima a nova data de abertura do Certame passa a ser dia 31/05/2012 às 13:30
horas. Nova Lima, 24 de maio de 2012. Comissão de Licitação.

