PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
Pregão Presencial N.º28/2017 - PROCESSO N.º 107/2017
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição
parcelada de Materiais de construção (incluindo-se os serviços de
transporte), a ser utilizada nos serviços de manutenção da Secretaria de
Obras
e
Serviços
do
município
de
São
Miguel
Arcanjo,
conforme
especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, torna público, para
conhecimento dos interessados, que, fica retificado o Edital n.º 48/2017,
no seguinte item:
a) Item 8.1.4: Onde se lê:Prova de aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto
desta
licitação,
por
meio
da
apresentação
de
atestado(s)
expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de
direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já forneceu no
mínimo 50% do objeto equivalente ou similar em características semelhantes
aos constantes do objeto desta licitação, leia-se Prova de aptidão para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características e prazos
com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s)
expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de
direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já forneceu
objeto equivalente ou similar em características aos constantes do objeto
desta licitação.
b) Anexo I- Termo de Referencia, item -VI - Especificações dos Materiais,
item 13 - Onde se lê: Barra de Aço CA50 – 12,50 mm (3/8”), com 12,00 (doze)
metros de comprimento, de acordo com as normas da NBR para este material,
leia-se Barra de Aço CA50 – 12,50 mm (1/2”), com 12,00 (doze) metros de
comprimento, de acordo com as normas da NBR para este material
Estas são as únicas alterações introduzidas no Edital n.º 48/2017, do
Pregão Presencial n.º 28/2017, do qual a presente fica fazendo parte
integrante para todos os fins e efeitos de direito, Edital esse que
continua em pleno vigor e subsistente em todas as demais cláusulas e
condições e em tudo o que não foi expressamente alterado pela presente. São
Miguel Arcanjo, 09 de outubro de 2017. Paulo Ricardo da Silva. Prefeito
Municipal.

