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TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO 

 

Pelo presente, retifico o edital de Pregão Eletrônico 001/2023 de 13 janeiro de 2023, 

publicado em 16 de janeiro de 202, que compõe o Processo Administrativo 004/2023, 

cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual contratação 

de empresa especializada para prestação de serviço de hidrojateamento de alta 

pressão e sucção para desobstrução e limpeza das redes coletoras de esgoto 

sanitário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e 

seus anexos. 

CONSIDERANDO a resposta do pedido de esclarecimentos; 

CONSIDERANDO que a Administração deve primar sempre pela ampla concorrência; 

Fica RETIFICADO o edital de licitação supracitado, passando o mesmo a vigorar com 

as seguintes disposições: 

 

ONDE SE LÊ, NO TERMO DE REFERÊNCIA: 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO   

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

9.2. A fim de esclarecer qualquer dúvida quanto a este item, será considerado 

subcontratação a transferência de responsabilidade de execução dos serviços a 

terceiros estranhos ao contrato. Os serviços deverão ser executados diretamente pela 

licitante vencedora. 

 

LEIA-SE: 

9.1. DA SUBCONTRATAÇÃO   

9.2. Será admitida a subcontratação apenas da destinação de resíduos 

provenientes do hidrojateamento em alta pressão (item 2). 

9.3. A fim de esclarecer qualquer dúvida, será considerado subcontratação a 

transferência de responsabilidade de execução dos serviços a terceiros estranhos ao 
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contrato. Excetuando-se a previsão do item anterior, os serviços deverão ser 

executados diretamente pela licitante vencedora. 

 

RATIFICAM-SE os demais termos do edital que não foram alterados por este termo, 

permanecendo a sessão para a mesma data e horário. 

 

Edital consolidado com as devidas alterações está disponível para download no site 

oficial da autarquia www.saaelambari.mg.gov.br e através do e-mail 

compras1@saaelambari.mg.gov.br.  

 

 

Lambari, 19 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

___________________________ 

PABLO LUIZ LOPES 

DIRETOR 


