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Construindo !q !?l'o temo

o PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, no uso de suas atribuições conferidas por lei jesoive

tomar público a l Errata ao Edital de Chamamento Público n'03/2019 publicado no planar (b sede
Administrativa da Prefeitura Municipalde ltajá, no dia 21 de outubro de 2019.

Onde se lê

a) Apresentação das cópias dos seguintes documentos; carteira de identidilde ou

carteira de motorista, CPF - Cadastro de Pessoa Física. certidão de nascimento ou

casamento, comprovante de endereço recente (luz, água, telefone); certidão de

nascimento ou carteira de identidade dos filhos menores de idade:

4- l

c) Comprovação de Renda familiar comprovada mínima de R$ 998,00 (novecentos

noventa e oito reais), valor correspondente a um salário mínimo vidente,

comprovados através de: Renda de Atividade AgropecuáHa, Holeriles, contrito de
trabalho com recibo de pagamento, registro em carteira de trabalho, comprdvante

benefícios do IT\'SS- Instituto Nacional de Seguridade Social, recibo banc4io de
proventos;③
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e) Composição mínima do núcleo familiar de 02(duas) pessoas, salvo no caso de

idoso com mais de 60 anos e pessoas com deâciência de qualquer natureza.

5- ]-.]

a) Apresentação das cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade ou

carteira de motorista, CPF - Cadastro de Pessoa Física, certidão de nascimento ou

casamento, comprovante de endereço recente (luz, água, telefone); certidão de
nascimento ou carteira de identidade dos alhos menores de idade.

c) Comprovação de Renda familiar comprovada mínima de R$ ] .996,00 ( tjm mil

novecentos noventa e seis reais), valor correspondente a 02(dois) salários mjnilno,

comprovados através de: Renda de Atividade Agropecuária, Holerites, contrato de

trabalho com recibo de pagamento, registro em carteira de trabalho, compr4vante

benefícios do INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social, recibo banc4io de
proventos:

e) Composição mínima do núcleo familiar de 02(duas) pessoas, salvo no caso de

idoso com mais de 60 anos e pessoas com deficiência de qualquer natureza.

Leia-se
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a) Apresentação das cópias dos seguintes documentos; cá;il;iã' ã;'iãl;;;iiilade ou

cadeira de motorista, CPF , Cadastro de Pessoa Física, certidão de nascimento ou

casamento, comprovante de endereço recente (luz, água, telefone); certidão de

regularidade eleitoral; certidão de nascimento ou carteira de identidade dol; filhos

menores de idade e também apresentar certidão negativa de débitos janto ao
município

c) Comprovação de Renda familiar comprovada mínima de R$ 998,00 (novecentos

noventa e oito reais), valor conespondente a um salário mínimo vigente,

comprovados através de: Renda de Atividade Agropecuária, Holerites, contrato de

trabalho com recibo de pagamento, registro em carteira de trabalho, comprbvante

benefícios do INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social, recibo bancjüio de
proventos, declaração de trabalhador autónomo

e) Composição tnínima da família de 02(duas) pessoas, casadas ou em junção

estável, podendo ser ainda composto por pai e filho(a) ou mãe e filho(a)l salva

no caso de idoso com mais de 60 anos e pessoas com deãciência de qt+lquer
natureza

a) Apresentação das cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade ou

carteira de motorista, CPF - Cadastro de Pessoa Física, ceHidão de nascimento ou

casamento, comprovanle de endereço recente (luz, água, telefone), certidão de
regularidade eleitoral; certidão de nascimento ou carteira de identidade dos filhos

menores de idade e também apresentar certidão negativa de débitos junto ao
município;
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c) Comprovação de Renda familiar comprovada mínima de R$ 1.996,00 dum mil

novecentos noventa e seis leais), valor correspondente a 02(dois) salários l+ínimo:

comprovados através de: Renda de Atividade Agropecuária, Holerites, contrato de

trabalho com recibo de pagamento, registro em carteira de trabalho, compjovante

bene.ócios do INSS- Instituto Nacional de Seguridade Sacia!, recibo bancjtrio de

proventos, declaração de trabalhador autânomo=
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e) Composição mínima do núcleo familiar de 02(duas) pessoas, casadas ou em

união estável, podendo ser ainda composto por pai e filho(a) ou mãe e filho(a),

salvo no caso de idoso com mais de 60 anos e pessoas com deficiência de qd.aiquer
natureza

GABINETE DO PREFEITO MUNICilPAL DE iTAJÁ, Estado de Goiás, aos vinte e quatro do
mês de outubro do ano de dois mil e dezenove.

,z
RENIS CEGAR DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL
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