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ERRATA Nº 02 AO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 05/2021 
Objeto: Implantação de medidas não estruturais do plano diretor de controle de erosão 
rural elaboração de diagnóstico e projeto de recomposição florestal das nascentes da 
bacia 03, conforme as especificações do convênio com o Fehidro. A Prefeitura Municipal 
de Cássia dos Coqueiros, comunica para melhor esclarecimento das empresas 
interessadas em participar do presente certame, a errata como esclarecimento ao edital 
e seus anexos:   
Inserir no Item 10.4.3.1. – Operacional : “d”, conforme segue abaixo :  
“d. A empresa deverá apresentar inscrição junto ao Ministério da Defesa, por meio de 
Portaria SEGMA, de classe “A”, “B” ou “C” com prazo de validade vigente, que comprove 
a capacidade e autorização para plena elaboração das atividades de sensoriamento 
remoto e/ou aerofotogrametria e manipulação dos dados.”  
Justificativa: Inclusão do item 10.4.3.1. – Operacional : “d” no Edital, visto que serão 
necessárias  para total cumprimento da execução do objeto e plena elaboração dos 
serviços contidos no Termo de Referência as atividades de AEROLEVANTAMENTO OU 
SENSORIAMENTO REMOTO, sendo assim a necessidade de  inclusão deste item.  Tendo 
em vista que os esclarecimentos constantes da presente ERRATA alteram 
substancialmente a proposta, fica alterada a data da realização do certame, para o dia 
06 de dezembro de 2021, com protocolo dos envelopes até às 13:00 horas, iniciando a 
sua abertura às 13:30 horas. A entrega da documentação para atualização de cadastro 
ou cadastramento deverá ser realizada até o 3º (terceiro) dia anterior à data fixada para 
a apresentação dos envelopes sendo permitida o recebimento de documentação até o 
dia 30/11/2021).  

Cássia dos Coqueiros – SP, 16 de novembro de 2021. 

Eurípedes Jorge da Rocha Filho  
Prefeito Municipal  
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