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TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO 
 
 

Pelo presente, retifico o edital de Pregão 013/2019 de 15 de maio de 2019, publicado em 16 de maio de 2019, que 
compõe o Processo Administrativo 024/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática e equipamentos de impressão, 
serviços de instalação e configuração de software, manutenção de redes, assistência e suporte técnico. 
 
Fica RETIFICADO o edital de licitação supracitado, passando o mesmo a vigorar com as seguintes disposições: 
 
ONDE SE LÊ, No RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL:  
 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari – MG, torna público, na presença e ciência do Pregoeiro 
designado pela Portaria Municipal nº 006/2018, publicada em 05 de novembro de 2018, que, as 13:30 horas do dia 
29 de maio de 2019, na sala de reuniões do SAAE, localizada a Rua Paulo Grandinetti Viola, 123, Silvestrini, será 
realizada licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor Preço por Item. 
 
LEIA-SE:  
 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari – MG, torna público, na presença e ciência do Pregoeiro 
designado pela Portaria Municipal nº 006/2018, publicada em 05 de novembro de 2018, que, as 08:30 horas do dia 
29 de maio de 2019, na sala de reuniões do SAAE, localizada a Rua Paulo Grandinetti Viola, 123, Silvestrini, será 
realizada licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor Preço por Item. 
 
 
RATIFICAM-SE os demais termos do edital que não foram alterados por essa retificação, não havendo alteração 
de datas. 
 
 
Edital CONSOLIDADO com as devidas alterações está disponível para download no site oficial da autarquia. Poderá 
também ser consultado na sede do SAAE de Lambari-MG (Setor de Compras/Licitação), pelo telefone (35) 3271-
1056 ou através dos e-mails compras1@saaelambari.mg.gov.br e compras2@saaelambari.mg.gov.br.  
 
 
 
Lambari, 24 de maio de 2019. 
 
 
 
 
 

___________________ 
PABLO LUIZ LOPES 

Pregoeiro Oficial 


