MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

ERRATA

No Termo de Referência, anexo ao Edital nº. 02/2009,
referente à contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de locação de veículos, com combustível e motoristas
executivos, devidamente habilitados, para atender as necessidades do
Ministério da Educação, no transporte do Senhor Ministro e Secretários
em deslocamentos no Distrito Federal e entorno, aferidos por quilômetro
rodado, onde se lê:
Subitem 8.1
Possuir Carteira Nacional de Habilitação, tipo “B”, e experiência
profissional “mínima” de 02 (dois) anos.
Leia-se:
Subitem 8.1
Possuir Carteira Nacional de Habilitação, tipo “B”, e experiência
profissional “mínima” de 6 (seis) meses.
Onde se lê:
Subitem 1.1.7 – Encarte “H” - Autorização para Criação de Conta Vinculada
do FGTS dos Trabalhadores da Contratada.
Leia-se:
1.1.7 – Encarte “H” - Autorização para Criação de Conta Vinculada para
Quitações de Obrigações Trabalhistas nos termos do Artigo 19A e Anexo
VII da IN SLTI/MPOG nº 02, de 30/04/2008, e Alterações Posteriores

Onde se lê: “ Encarte “H” - “Autorização para Criação de Conta Vinculada do
FGTS dos Trabalhadores da Contratada.
... nos termos do artigo 19A da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
30 de abril de 2008, alterada pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de
15 de outubro de 2009, a proceder com a abertura de conta do FGTS dos

trabalhadores vinculados ao Contrato nº. ____________, em instituição
bancária oficial, com movimentação exclusiva para a conta corrente dos
favorecidos.”

Leia-se: “Encarte “H”
“Autorização para Criação de Conta Vinculada para Quitações de
Obrigações Trabalhistas nos termos do Artigo 19A e Anexo VII da IN
SLTI/MPOG nº. 02, de 30/04/2008, e Alterações Posteriores
...
... nos termos do artigo 19A e do Anexo VI da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, alterada pela Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 3, de 15 de outubro de 2009, a proceder com a abertura de
conta, para a quitação de obrigações trabalhistas dos trabalhadores
vinculados ao Contrato nº. ___________________, em instituição bancária
oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa.”

