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Terra da Produtividade 

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO PARA NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2019. PROCESSO N° 150/2019. 

 

OBJETO: Referente Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos 

Odontológicos para Secretaria Municipal de Saúde, referente Termo de Compromisso Nº 

4305401712181737528 e 430541712281902668 - Fundo Nacional de Saúde; conforme 

especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao edital. 

 

ONDE SE-LÊ: 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 150/2019. 

Abertura : 23/08/2019. 

Horário: 09:30 hs. 

Tipo de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. 

  

OBS: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 

desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para 

o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova 

comunicação e publicação. 

 

O Prefeito Municipal de Chiapetta-RS, Sr. EDER LUIS BOTH, no uso de suas atribuições 

legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando o 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019. A sessão pública será realizada na sala de licitações 

no Centro Administrativo Municipal, em conformidade com as disposições da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 038, de 07 de outubro de 2013 e, 

subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as condições a seguir 

estabelecidas: 

 

LEIA-SE: 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 150/2019. 

Abertura : 05/09/2019. 

Horário: 09:30 hs. 

Tipo de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. 

  

OBS: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 

desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para 

o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova 

comunicação e publicação. 

 

O Prefeito Municipal de Chiapetta-RS, Sr. EDER LUIS BOTH, no uso de suas atribuições 

legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando o 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019. A sessão pública será realizada na sala de licitações 

no Centro Administrativo Municipal, em conformidade com as disposições da Lei nº 
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10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 038, de 07 de outubro de 2013 e, 

subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as condições a seguir 

estabelecidas: 

 

ONDE SE-LÊ: 

 

07.6.2 QUALIFICAÇÃO TECNICA: 

a) Registro da Empresa no CRO – Conselho Regional de Odontologia. 

 

LEIA-SE: 

 

07.6.2 QUALIFICAÇÃO TECNICA: 

a) Assistência técnica autorizada, comprovada pela fabricante. 

 

ONDE SE-LÊ:  

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01 - DO OBJETO: Termo de Compromisso Nº 4305401712181737528 e 

430541712281902668; Aquisição de Equipamentos para Secretária Municipal de Saúde, 

em conformidade com o termo de referência. 

 

a) Os equipamentos devem acompanhar ainda na sua entrega manual técnico. Prazo de 

entrega de 15 dias na sede do Município, sem ônus ao Município, na Rua Theodomiro de 

Souza, Nº 653, Centro, Chiapettas/RS. Os equipamentos só serão recebidos se estiverem de 

acordo com as especificações descritas no edital e em perfeitas condições de uso e 

funcionamento. Comprometendo-se também o contratado a prestar serviços de assistência 

técnica no Rio Grande Do Sul, e todos os correlatos necessários para o perfeito 

funcionamento do equipamento e que haja peças dos equipamentos ofertados no mercado 

para reposição, mesmo após o período de garantia. Tudo de acordo com as condições 

estabelecidas neste edital, proposta e contrato a ser assinado com o vencedor. A proposta 

de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a execução do 

objeto licitado, inclusive a entrega do equipamento na sede da município de Chiapetta/RS. 

DECLARAÇÃO EXPRESSA da empresa participante do certame que dispõe de PEÇAS E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA pelo fabricante do equipamento no Rio 

Grande do Sul.  

 

LEIA-SE: 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01 - DO OBJETO: Termo de Compromisso Nº 4305401712181737528 e 

430541712281902668; Aquisição de Equipamentos para Secretária Municipal de Saúde, 

em conformidade com o termo de referência. 
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a) Os equipamentos devem acompanhar ainda na sua entrega manual técnico. Prazo de 

entrega de 15 dias na sede do Município, a partir do momento do enfio do empenho e/ou 

AF, sem ônus ao Município, na Rua Theodomiro de Souza, Nº 653, Centro, Chiapettas/RS. 

Os equipamentos só serão recebidos se estiverem de acordo com as especificações 

descritas no edital e em perfeitas condições de uso e funcionamento. Comprometendo-se 

também o contratado a prestar serviços de assistência técnica, sempre que solicitado, em 

um prazo máximo de 24 Horas, no endereço da Rua Theodomiro de Souza, Nº 653, Centro, 

Chiapettas/RS, e todos os correlatos necessários para o perfeito funcionamento do 

equipamento e que haja peças dos equipamentos ofertados no mercado para reposição, 

mesmo após o período de garantia. Tudo de acordo com as condições estabelecidas neste 

edital, proposta e contrato a ser assinado com o vencedor. A proposta de preços será 

considerada completa, abrangendo todos os custos com a execução do objeto licitado, 

inclusive a entrega do equipamento na sede da município de Chiapetta/RS. 

DECLARAÇÃO EXPRESSA da empresa participante do certame que dispõe de PEÇAS E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA pelo fabricante do equipamento no Rio 

Grande do Sul. 

 

Com estas alterações, mantidas as demais disposições contidas no edital, fica alterada da 

data da abertura do certame para o dia 05/09/2019 no mesmo horário e local, para 

recebimento dos envelopes de “Proposta” e “Documentação” conforme Edital de Pregão 

Presencial 32/2019. 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 telefone 55-3784-1300, de segunda a 

sexta-feira no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas. 

 

 

 CHIAPETTA – RS, 21 De Agosto de 2019.  

 

 

 

EDER LUIS BOTH  

Prefeito do Município 

 


