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DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº 656/2019
EDITAL Nº 345/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO
ATA DE RERRATIFICAÇÃO EDITAL
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, nas dependências da Diretoria de
Compras e Formação de Preços da Secretaria Municipal das Licitações do Município de Canoas,
sito na Rua Frei Orlando, 199, 4º andar, Centro, Canoas (RS), a Pregoeiro(a) procedeu à reratificação do Edital nº. 345/2019 – Pregão Eletrônico, quanto à redação do Item 2. DA
PARTICIPAÇÃO - ONDE SE LÊ: 2.1.1 A ME ou EPP interessada em participar da licitação
deverá apresentar, na forma da Lei, juntamente com os documentos de habilitação, declaração
formal, conforme anexo III, de que não está incursa em nenhum dos impedimentos do § 4º, do
art. 3º, da Lei Complementar nº. 123/2006, assinada por representante legal da licitante ou por
procurador/credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da Lei ou de carta de
credenciamento. LÊIA-SE: 2.1.1 A ME ou EPP interessada em participar da licitação deverá
apresentar, na forma da Lei, juntamente com os documentos de habilitação, declaração
formal, conforme anexo V, de que não está incursa em nenhum dos impedimentos do § 4º,
do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123/2006, assinada por representante legal da
licitante ou por procurador/credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da Lei ou
de carta de credenciamento. Considerando que a presente re-ratificação não afeta a formulação
das propostas e face haver tempo hábil para abertura do certame mantém-se a data indicada para
abertura, ou seja, Propostas: até as 13 horas do dia 12/09/2019. Abertura: 13h10min do dia
12/09/2019. Disputa: 14 horas do dia 12/09/2019. Ratifica-se as demais disposições do Edital. Nada
mais havendo digno de registro, encerra-se a presente ata.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Dionéia Enghusen
Pregoeiro(a)

