
PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL   

   
A pregoeira MICHELI LUANA UTZING, designada pelo decreto 256/2017, torna 
público, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a 
retificação do Edital do Pregão Presencial 002/2018, com a alteração dos itens 1.1, 1.2 
e 1.3 atualizando a data do pregão e do recebimento das propostas, e alteração  
conforme nova redação a seguir: 

1.1- O Pregoeiro do Município de Modelo, designado pelo Decreto 256/2017, torna 
público que no dia 14 de fevereiro de 2018, às 14:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Modelo SC, será realizada licitação na modalidade Pregão, do tipo 
Menor preço e do critério Menor preço - Unitário por Item, com o processo 
licitatório nº. 003/2018 e a modalidade pregão presencial nº. 002/2018 observado 
às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, aplicando–se, 
subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e 
demais exigências deste Edital. 

1.2- Para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta fica determinado o 
dia 14 de fevereiro de 2018 até às 14:00 horas, na Sala da Comissão de Pregão, 
localizada a Rua do Comercio, 1304, Modelo SC. 

1.3- O início da abertura dos envelopes ocorrerá às 14:15 horas, no mesmo 
endereço e no mesmo dia. 

Fica alterada a especificação de unidade de medida constante do objeto, Lote 1, Itens 
1,2 e 3, passando a vigorar com a unidade “dia”, ao invés de “km”. 

Fica igualmente retificado a unidade de medida no “ANEXO II” do presente edital, 
passando vigorar também a unidade “dia”. 

Ficam acrescidos os itens 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 ao item 5- CONDIÇÕES DE 
PARTICIPAÇÃO. 

Alteração no item 9.1.4.2 e acrescidos as alíneas a), b), c). 

Inclusão dos itens 8.22 e 17.15. 

A integra do Edital com suas retificações que dispõe a presente errata se encontra 
disponível no site http://www.modelo.sc.gov.br/ 

 

 

 
            Modelo, 31 de janeiro de 2018. 

 

 

Aldecir Antônio Bolis 
Prefeito em Exercício 

 

http://www.modelo.sc.gov.br/

