PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

AVISO DE RETIFICAÇÃO
EDITAL Nº 039/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017
REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de locação de caçambas e respectiva coleta de lixo
de oficinas mecânicas, industrias, serralherias, próprios municipais, cemitério, praças e jardins, bem como para
atendimento às necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

O Município de Sacramento, Estado de Minas Gerais, torna pública a Retificação do Edital de Abertura
do Processo em epígrafe.
Considerações:
- Em TODO o Edital, aonde se lê:
Menor Preço Por Item
- Leia-se:
MENOR PREÇO GLOBAL
Justificativa para adoção do critério de julgamento: Durante a elaboração do projeto de locação, foi
constatado que não haveria saldo quantitativo suficiente para os itens solicitados em processos licitatórios
vigentes neste município, o que torna menos complexo, principalmente em função da urgência na contratação
em virtude do recolhimento do lixo gerado, a contratação global para este serviço em especial. Ademais, mostrase vantajosa técnica e economicamente a adoção do menor preço global, haja vista que o objeto pode ser
executado em sua integralidade por diversas empresas que atuam no ramo, mantendo-se a competitividade do
certame ao propiciar a ampla participação de potenciais licitantes, sendo inviável faticamente a adoção do menor
preço por item, a fim de manter a uniformidade dos serviços, reduzindo os riscos de conflitos entre as partes e o
número de contratos a serem gerenciados pelo Município, evitando ainda um possível prejuízo ao conjunto ou
complexo técnico do objeto licitado ou provável prejuízo ao erário com a perda da economia de escala.
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 08:30h do dia 26 de Maio de 2017, a ser
realizada no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Sacramento.
As demais disposições do Edital de Abertura do processo licitatório em referência permanecem
inalteradas.
Sacramento/MG, 11 de Maio de 2017.
_____________________________
Wesley De Santi de Melo
Prefeito Municipal

Visto:
Sec. de Fazenda e Administração
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