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RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2021
A Pregoeira Oficial do Município vem, através desta, retificar o Termo de Referência do
edital do Pregão Eletrônico nº002/2021, para aquisição de Testes de Covid-19, incluindo novo
Anexo I, bem como aprazar nova data para o certame e prazo de entrega.
→Onde se tem:
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA (disponível no Site da PMI)
→ Passa-se a ter:
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICADO (disponível no Site da PMI)

→ Onde se lê:
7. D A ENTREG A E DO PR AZO
7.1. Os fornecedores deverão entregar, sem custo adicional ao Município,
os objetos licitados em perfeito estado para uso, em até 30 (trinta) dias
a contar da data de recebimento da ordem de compra e comunicação ao
fornecedor pelo Setor de Compras, para o responsável pela contratante,
observando que tal fato ocorra após a emissão do empenho, assinatura
do contrato e a referida Ordem de Compras fornecida à contratada.
→ Passa-se a ler:
7. D A ENTREG A E DO PR AZO
7.1. Os fornecedores deverão entregar, sem custo adicional ao Município,
os objetos licitados em perfeito estado para uso, em até 05 (cinco) dias
a contar da data de recebimento da ordem de compra e comunicação ao
fornecedor pelo Setor de Compras, para o responsável pela contratante,
observando que tal fato ocorra após a emissão do empenho, assinatura
do contrato e a referida Ordem de Compras fornecida à contratada.
Devido à necessidade de retificação do Anexo I do edital, a data para realização
do certame passa para o dia de 17 de maio de 2021, a partir das 8h. O recebimento das
propostas será até este mesmo dia, até as 7h, sendo que serão analisadas as propostas das 8h até
as 8h29min e início da sessão de disputa de preços às 8h30min deste mesmo dia, respeitando-se,
assim, o prazo de publicidade previsto na Lei nº 8.666/93.
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Os demais anexos do edital de Pregão Eletrônico nº 002/2021 permanecem inalterados.
Itaqui-RS, 30 de abril de 2021.
___________________________________
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