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1º TERMO DE RETIFICAÇÃO PARA NOVA DATA DE ABERTURA DO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 71/2017. PROCESSO N° 155/2017 
OBJETO: Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
para eventual e futuro fornecimento de Móveis para Diversas Secretarias, 
conforme especificações constantes do Termo de Referência.  
 
ONDE LÊ-SE:  
 
07. DA HABILITAÇÃO: 
07.6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Alvará/Licença da Vigilância Sanitária expedido pelo órgão da vigilância 
sanitária competente, dentro de prazo de validade e; 
b) Autorização de funcionamento emitida pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, compatível com o objeto. 
07.7. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de cumprir 
qualquer um dos requisitos exigidos para a habilitação. 
07.8. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do 
Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, 
devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de inutilização do envelope. 
07.9. Ao final das(s) sessão(ões), realizada(s) em ato público, será lavrada ata, 
devidamente assinada por todos os presentes, com a verificação da 
conformidade de cada proposta ao Edital, julgamento e classificação dos 
mesmos. 
07.10. É facultado ao Município de CHIAPETTA-RS, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 
 
LEIA-SE: 
 
07. DA HABILITAÇÃO: 
07.6. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de cumprir 
qualquer um dos requisitos exigidos para a habilitação. 
07.7. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do 
Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, 
devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de inutilização do envelope. 
07.8. Ao final das(s) sessão(ões), realizada(s) em ato público, será lavrada ata, 
devidamente assinada por todos os presentes, com a verificação da 
conformidade de cada proposta ao Edital, julgamento e classificação dos 
mesmos. 
07.09. É facultado ao Município de CHIAPETTA-RS, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 
 
Com estas alterações, mantidas as demais disposições contidas no edital, fica 
alterada da data da abertura do certame para o dia 15/09/2017 no mesmo 
horário e local, para recebimento dos envelopes de “Proposta” e 
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“Documentação” conforme Edital de Pregão Presencial 71/2017. Para mais 
informações e esclarecimentos relativos a esta retificação, poderão ser obtidas 
no setor de Licitações da Prefeitura do município de Chiapetta – RS, sito na 
Avenida Ipiranga, nº 1.544 – Centro, ou pelo telefone55-3784-1300, de 
segunda a sexta-feira no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 
17:30 horas.  
 
                                                           CHIAPETTA – RS, 30 De Agosto de 2017. 
 
  EDER LUIS BOTH 
Prefeito do Município 


