II - TERMO DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO .º 031
EDITAL DE PREGÃO PRESE CIAL

.º 009/2017

OBJETO: CO TRATAÇÃO DE EMPRESA
MO ITORAME TO ELETRÔ ICO.

PARA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

Considerando o recebimento de expediente informando o pretenso cerceamento na realização da visita
técnica, bem como argumentações de que o prazo para a realização da visita técnica é exíguo, fica através deste
RETIFICADO o presente Edital nos termos abaixo:
Fica através deste REPRORROGADO o prazo para entrega dos envelopes contendo as propostas de preços
e documentos de habilitação, cuja data inicial seria dia 23/02, às 14:00h, prorrogado para dia 02/03, no mesmo
horário, e reprorrogado através deste para dia 13/03 às 08:30h.
Fica também retificado o item 8, inciso III, alínea “b”.

Onde se lê:
8 – CO TEÚDO DOS DOCUME TOS DE HABILITAÇÃO:
...
III – QUALIFICAÇÃO TÉC ICA.
...
b) Atestado de Visita aos locais indicados. (cuja realização será efetuada no dia 16/02 com saída as 8:30h do
prédio sede da Prefeitura, e considerando a quantidade de locais a serem visitados a mesma poderá se
estender até o dia 17/02).

Leia-se:
8 – CO TEÚDO DOS DOCUME TOS DE HABILITAÇÃO:
...
III – QUALIFICAÇÃO TÉC ICA.
c) Atestado de Visita aos locais indicados, cuja realização poderá ser efetuada entre os dias 07, 08, 09 e 10 de
março, durante o horário de expediente dos prédios públicos nominados no anexo VIII do Edital, agendada
previamente com servidor responsável por cada unidade, que estará disponível para acompanhamento da
visita e emissão de documentos comprobatório de realização da mesma.
O atestado de visita poderá ser substituído por DECLARAÇÃO do responsável legal da licitante de
que conhece as condições da referida prestação de serviços, nos termos do anexo I a este Termo.

É a retificação.
Rio Negro, 24 de fevereiro de 2017.

Isabel Cristina Souza
Pregoeira

Dr. Francisco José Moreira
Assessor Jurídico
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Milton José Paizaini
Prefeito Municipal

