EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

O MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA, comunica aos interessados que nos termos do Artigos
21, § 4º, da Lei 8.666/93, o Edital de Pregão Eletrônico 05/2021 é retificado nos seguintes termos:
Fica alterado no Edital o item 1. Do objeto. Onde lê-se “...motor a diesel turbo alimentado
de 6 cilindros com potencia mínima de 150 HP, da mesma marca do fabricante do
equipamento...” leia-se “...motor a diesel turbo alimentado de 6 cilindros com potencia mínima de
150 HP da mesma marca ou grupo econômico do equipamento...”
Fica alterado no Edital o item 5.1.6 Qualificação Técnica: Suprime-se as alíneas a), b),
c), g), k), l) e m).
Altera-se a alínea e), onde lê-se “declaração do fabricante informando o nome e
endereço da assistência técnica para atendimento da garantia, dentro do Estado do Rio Grande
do Sul”, leia-se “declaração do licitante informando o nome e endereço da assistência técnica
para atendimento da garantia, dentro do Estado do Rio Grande do Sul”.
Altera-se j), onde lê-se “declaração do fabricante e ou licitante do equipamento,
devidamente assinada, atestando que o equipamento apresentado na proposta do licitante
atende as especificações técnicas e características originais de fabrica e demais especificações
do Edital, bem como seu ano de fabricação” leia-se “declaração do licitante do equipamento,
devidamente assinada, atestando que o equipamento apresentado na proposta atende as
especificações do Edital, bem como seu ano de fabricação”.
Em razão das alterações realizadas, fica remarcada a sessão pública do Pregão
Eletrônico para o dia 30 de novembro de 2021, com recebimento das propostas até as 8h30min
do dia 30/11/2021, abertura e julgamento das propostas, das 8h30min às 9h30min do dia
30/11/2021, início da sessão de disputa de preços, às 9h31min do dia 30/11/2021. Referência
de tempo: horário de Brasília (DF). Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil (BLL –
www.bll.org.br. Ficam ratificadas as demais condições contidas no Edital.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA.
Em 17 de novembro de 2021.
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