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Poder Executivo 
 

Retificação: 

Diário Oficial 

Edição 011 

Data: 29/12/2017 

Onde se lê: 

Edição 101 

Leia-se:  

Edição 11 

 

Santana da Vargem,  

 

Paulo Henrique de Oliveira 

Responsável pela Diagramação do Diário Oficial 

Licitações 
 
RETIFICAÇÃO 
 

Processo: 152/2017 

Pregão Presencial: 066/2017 

Onde se lê: 

 “A abertura da sessão será às 

13:00 horas, do dia 17 de janeiro de 2018, 

quando serão recebidos os envelopes, 

documentação e proposta, relativos à licitação, 

e credenciados os representantes das empresas 

licitantes, ou caso não haja expediente nesta 

data, no primeiro dia útil subsequente na 

mesma hora e local aqui mencionados.” 

 

Leia-se: 

“A abertura da sessão será às 

13:00 horas, do dia 08 de fevereiro de 2018, 

quando serão recebidos os envelopes, 

documentação e proposta, relativos à licitação, 

e credenciados os representantes das empresas 

licitantes, ou caso não haja expediente nesta 

data, no primeiro dia útil subsequente na 

mesma hora e local aqui mencionados.” 

  

Santana da Vargem, 09 de janeiro de 2018 

Marília de Oliveira Moura 

Pregoeira 

 

RETIFICAÇÃO 
 

PROCESSO Nº. 001/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018 
Menor preço por item 
 

Onde se lê:  

V – CREDENCIAMENTO 

 

5.1.1.1 O credenciamento far-se-á por meio de 

instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, sempre acompanhado do contrato 

social ou outro instrumento constitutivo da 

eventual proponente, diretamente vinculado à 

correspondente natureza jurídica, com poderes 

específicos para, além de representar a proponente 
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em todas as etapas / fases do PREGÃO (B), 

formular verbalmente lances ou ofertas na(s) 

etapa(s) de lances, desistir verbalmente de 

formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de 

lance(s), negociar a redução de preço... 

 

Leia-se  

V – CREDENCIAMENTO 

 

5.1.1.1 O credenciamento far-se-á por meio de 

instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, sempre acompanhado do contrato 

social ou outro instrumento constitutivo da 

eventual proponente, diretamente vinculado à 

correspondente natureza jurídica, com poderes 

específicos para, além de representar a proponente 

em todas as etapas / fases do PREGÃO, formular 

verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de 

lances, desistir verbalmente de formular lances ou 

ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a 

redução de preço... 

 

Onde se lê  

IX - DA HABILITAÇÃO 

 

9.14 A ausência de documento ou a apresentação 

dos documentos de habilitação em desacordo com 

o previsto neste edital inabilitará o proponente, 

sendo aplicado o disposto contido no item 8.5.5 

deste instrumento.   

 

Leia-se  

IX - DA HABILITAÇÃO 

 

9.14 A ausência de documento ou a apresentação 

dos documentos de habilitação em desacordo com 

o previsto neste edital inabilitará o proponente, 

sob pena de desclassificação.  

 

Onde se lê  

XI - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

11.1 A requisição dos bens locados será feita pela 

Prefeitura Municipal, através das Secretarias 

Municipais, juntamente com o Gerente da Divisão 

de Material, atestará o cumprimento de todas as 

condições estabelecidas no Edital e em seus 

anexos após conferi-los, emitindo, em seguida, o 

Termo de Recebimento. 

 

Leia-se  

XI - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

11.1 A requisição dos bens locados será feita pela 

Prefeitura Municipal, através da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 

que, juntamente com o Gerente da Divisão de 

Material, atestará o cumprimento de todas as 

condições estabelecidas no Edital e em seus 

anexos após conferi-los, emitindo, em seguida, o 

Termo de Recebimento. 

 

Onde se lê  

ANEXO I 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 
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Processo nº.  001/2018 – Pregão Presencial nº. 

001/2018 

 

Leia-se  

ANEXO I 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Processo nº.  001/2018 – Pregão Presencial nº. 

001/2018 

 

3. O preço médio para contratação do objeto é de 

15.000,00 (quinze mil reais). 

 

Onde se lê  

ANEXO VI 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

(Identificação da 

entidade) ____________________________, 

regularmente inscrito no CNPJ com o nº 

__.___.___/____-__, localizada em (endereço / 

município / UF), por seu representante legal 

_______ (qualificação completa _______), 

DECLARA, para fins de qualificação técnica, que 

o a empresa ___________________, CPNPJ nº 

_______________________, forneceu, 

satisfatoriamente, no que diz respeito a prazo de 

execução dos serviços de locação de palco, som, 

iluminação, banheiros químicos e tendas.  

 

Leia-se 

ANEXO VI 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

(Identificação da 

entidade) ____________________________, 

regularmente inscrito no CNPJ com o nº 

__.___.___/____-__, localizada em (endereço / 

município / UF), por seu representante legal 

_______ (qualificação completa _______), 

DECLARA, para fins de qualificação técnica, que 

o a empresa ___________________, CPNPJ nº 

_______________________, forneceu, 

satisfatoriamente, no que diz respeito a prazo de 

execução dos serviços de locação de palco.  

 

Santana da Vargem, 09  de janeiro de 2018 

 

Marília de Oliveira Moura 

Pregoeira 

 
 

 

 

 

 

 

Conteudista Licitações:  Estefânia Aparecida de 
Souza Rabello – MASP: 1198 

Responsável pela diagramação e publicação no 
site: Aimée Piedade Silveira – MASP: 1744 
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