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 TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO 
 

Pelo presente, retifico o edital de Pregão 002/2021 de 03 de fevereiro de 2021, publicado em 04 de fevereiro de 
2021, que compõe o Processo Administrativo 009/2021, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para 
futura e eventual aquisição de peças para manutenção de bombas helicoidais, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
Fica RETIFICADO o edital de licitação supracitado, passando o mesmo a vigorar com as seguintes disposições: 
 
ONDE SE LÊ, NO TERMO DE REFERÊNCIA MINUTA DO CONTRATO, ANEXO I, ITEM 5.11: 
 
5.11. As peças elencadas do item 01 ao 13, serão utilizadas na manutenção de bombas helicoidais da marca 
Netzsch, modelos NM®076BY01L07J, NM®063BY01L07J e NM®008BY03S12B. 
 
LEIA-SE: 
 
5.11. As peças elencadas do item 01 ao 12, serão utilizadas na manutenção de bombas helicoidais da marca 
Netzsch, modelos NM®076BY01L07J, NM®063BY01L07J e NM®008BY03S12B. 
 
ONDE SE LÊ, NA MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021, ITEM 
1.1, ANEXO III: 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a futura e eventual baterias automotivas, especificado 
no item 1 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 002/2021, que é parte integrante desta 
Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
LEIA-SE: 
 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a futura e eventual aquisição de peças para manutenção 
de bombas helicoidais, especificado no item 1 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 
002/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
RATIFICAM-SE os demais termos do edital que não foram alterados por essa retificação. 
 
Edital CONSOLIDADO com as devidas alterações está disponível para download no site oficial da autarquia, bem 
como no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 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, 08 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

__________________________ 
MAÍRA CASTILHO VITORIANO 

PREGOEIRA 


