PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017
EDITAL Nº 055/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017
OBJETO: Contratação de empresa/pessoa física para eventual fornecimento de cascalho de cava e eventual
locação de máquina Compactadora Tipo Pé de Carneiro, por hora, visando complementar os serviços envolvidos
na melhoria de infraestrutura urbana com a execução de pavimentação, conforme Projeto de Engenharia nº
008/2017.
O Município de Sacramento, Estado de Minas Gerais, torna pública a Retificação do Edital de Abertura
do Processo em epígrafe.
Considerações:
- Inclui-se no Item 9.1 – Do Envelope nº 2 - Habilitação:
As Pessoas Física e/ou Jurídica deverão apresentar a DECLARAÇÃO DE DETENÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES,
conforme modelo no ANEXO – RETIFICAÇÃO, apresentado abaixo.
- Inclui-se no Item 12 – Do Registro de Preços:
As Pessoas Físicas e/ou Jurídicas classificadas em primeiro lugar no certame deverão apresentar, para fins de
assinatura da Ata de Registro de Preços ou Contrato, sob pena de desclassificação:
a)- Autorização Ambiental de Funcionamento Estadual específica para extração de cascalho e areia, vigente,
emitida até a data de abertura da sessão pública, pelo órgão/entidade competente, em nome da licitante;
b)- Registro/Licença vigente, emitido até a data de abertura da sessão pública pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral – DNPM do Estado de Minas Gerais, em nome da licitante;
c)- Licença Específica Municipal, vigente, emitida até a data de abertura da sessão pública pelo órgão/entidade
competente do Município da sede da licitante e em nome desta.
Justificativa: Tais solicitações se fazem necessárias para o perfeito cumprimento das exigências estabelecidas
pela Caixa Econômica Federal, no tocante a legalidade exigida nos Convênios firmados, uma vez que o objeto
da presente licitação complementa os serviços de construção pretendida no Projeto de Engenharia nº 008/2017.
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 parte final do
Artigo 21 §4º da Lei Federal n. 8666/93, altera-se a data da sessão pública do certame para às 09:00h do dia
26 de Junho de 2017, a ser realizada na Sala da Diretoria de Pregão, no Centro Administrativo da Prefeitura
Municipal de Sacramento. As demais disposições do Edital de Abertura do processo licitatório em referência
permanecem inalteradas.
Sacramento/MG, 06 de Junho de 2017.

_____________________________
Wesley De Santi de Melo
Prefeito Municipal
Visto:
Secretaria Municipal de
Fazenda e Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO – RETIFICAÇÃO
DECLARAÇÃO DE DETENÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES
(Apresentação no Envelope II – Habilitação)

EDITAL Nº 055/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017
REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2017

A

Pessoa

Física

ou

Jurídica__________________,

com

inscrição

no

CPF/CNPJ

n.º

__________________, residente/sediada na ________________ declara, sob as penas da lei, que possui as
autorizações, para fins de participação no presente Pregão Presencial, da Prefeitura Municipal de SacramentoMG:
- Autorização Ambiental de Funcionamento Estadual específica para extração de cascalho e areia,
emitida até a data de abertura da sessão pública, pelo órgão/entidade competente, em nome da licitante;
- Registro/Licença emitida até a data de abertura da sessão pública pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral – DNPM do Estado de Minas Gerais, em nome da licitante;
- Licença Específica Municipal, emitida até a data de abertura da sessão pública pelo órgão/entidade
competente do Município da sede da licitante e em nome desta.
Tais solicitações se fazem necessárias para o perfeito cumprimento das exigências estabelecidas pela
Caixa Econômica Federal, no tocante a legalidade exigida nos Convênios firmados, uma vez que o objeto da
presente licitação complementa os serviços de construção pretendida no Projeto de Engenharia nº 008/2017.

________ de _________________ 20XX.
(Local)

(Data)

Representante Legal:__________________________________________________
Cargo:_________________

_________________________________________________
Assinatura do Declarante e o Carimbo do CNPJ da Licitante

CARIMBO CNPJ
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