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TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO AO PREGÃO PRESENCIAL 043/2017 
 

Pelo presente, retifico o edital de Pregão 043/2017 de 17 de outubro de 2017, publicado em 18 de outubro de 2017, 
que compõe o Processo Administrativo 068/2017, cujo objeto é a aquisição de tubos e conexões para esgoto, 
conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo VI. 
 
Fica RETIFICADO o edital de licitação supracitado, passando o mesmo a vigorar com as seguintes disposições: 
 
 
NO ITEM III – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Onde se lê: 
 
3.2. Para os itens 3 e 4, somente poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas interessadas, 
exclusivamente enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme Lei 
Complementar no 123/2006 alterada pela Lei Complementar no 147/2014 e demais alterações, que atenderem 
as exigências enumeradas abaixo, aos requisitos da legislação específica e a todas as exigências deste 
Edital e seus anexos 
 
Leia-se: 
 
3.2. Para os itens 1, 2 e 4 somente poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas interessadas, 
exclusivamente enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme Lei 
Complementar no 123/2006 alterada pela Lei Complementar no 147/2014 e demais alterações, que atenderem 
as exigências enumeradas abaixo, aos requisitos da legislação específica e a todas as exigências deste 
Edital e seus anexos 
 
 
Em virtude das alterações, fica marcada nova data para credenciamento e sessão, conforme a seguir: 
 
Horário de credenciamento: 08:30 horas, do dia 08 de novembro de 2017.  
 
Abertura da sessão: 08:45 horas do dia 08 de novembro de 2017.   
 
 
RATIFICAM-SE os demais termos do edital que não foram alterados por essa retificação. 
 
 
Edital e informações complementares 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, 23 de outubro de 2017. 
 
 
 

__________________ 
PABLO LUIZ LOPES 

PREGOEIRO 


