PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2017
EDITAL Nº 092/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2017 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2017
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de ferramentas, máquinas e equipamentos, em
atendimento aos serviços de manutenção e conservação de vias públicas e estradas rurais executados de forma
direta pelas Secretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Rural, durante o período de
12 (doze) meses.

O Município de Sacramento, Estado de Minas Gerais, torna pública a Retificação do Edital de
Abertura do Processo em epígrafe.
Considerações:
- EXCLUI-SE do Item 9, Subitem 9.4, página 09 do Edital em epígrafe:
9.4 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA HABILITATÓRIA:
a)- Prova de regularidade / autorização para comercialização e revenda, mediante apresentação do RENASEM –
Registro Nacional de Sementes e Mudas, vigente na data de abertura da sessão pública, emitido pelo órgão /
entidade competente. Tal solicitação se faz necessária em cumprimento à Lei 10.711 de 5 de agosto de 2003,
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, determinando em seu artigo 8° a obrigatoriedade
de cadastro no RENASEM para as empresas que exerçam atividades relacionadas com a produção, comércio e
outros no seguimento de sementes e mudas de plantas.
Sendo assim, não será necessária a apresentação do documento, uma vez que o mesmo não
é compatível com o fornecimento pretendido.
A presente retificação visa resguardar a municipalidade do pleno atendimento aos princípios
que regem a Administração Pública e a Lei de Licitações. Em que pese alteração, para os fins do disposto na Lei
Federal n. 8666/93, mantém-se a data da sessão pública do certame, para às 08:30 h do dia 31 de julho de
2017. As demais disposições do Edital de Abertura do processo licitatório em referência permanecem
inalteradas.
Sacramento/MG, 28 de Julho de 2017.

_____________________________
Wesley De Santi de Melo
Prefeito Municipal
Visto:
Secretaria Municipal de
Fazenda e Administração
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