
 
RETIFICAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA 

AQUISIÇÃO DE UMA 

RETROESCAVADEIRA NOVA CONFORME 

SOLICITAÇÃO DO SETOR COMPETENTE . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA 

URTIGA/RS, CEZAR OLÍMPIO ZANDONÁ, no uso de suas atribuições legais e 

nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 

1274/2008, de 25 de abril de 2008, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 

8.666/93, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, a retificação do 

edital no tocante exclusivamente a data de abertura e a regularidade técnica. 

Fica retificado o edital nos seguintes termos: 

a) Fica suprimido o disposto na letra (a) do sub item 7.1.6; 

Onde se lê: 

“....7.1.6 - REGULARIDADE TÉCNICA:  

 

a) Certificação do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (INMETRO); 

b) Apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, 

que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto, privilegiando o direito à informação 

no processo licitatório; 

c) certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para 

atestar e efetivar a preservação do meio ambiente o desenvolvimento sustentável (proconve); 

d) Certificado de garantia mínima de 12 meses, independentemente do número de horas.); “ 

 

leia-se: 

“...7.1.6 - REGULARIDADE TÉCNICA:  

 

a) Apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em língua portuguesa, 

que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto, privilegiando o direito à informação 

no processo licitatório; 

b) certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para 

atestar e efetivar a preservação do meio ambiente o desenvolvimento sustentável (proconve); 

 

c) Certificado de garantia mínima de 12 meses, independentemente do número de horas. 

 



 
b) A data de abertura do certame passará do dia 09 de abril de 2021, as 09h00 para 

a data de 22 de abril de 2021as 09h00. 

O Edital e sua retificação estará a disposição dos interessados no site 

www.saojoaodaurtigars.com.br, sendo que qualquer alteração, adição e/ou modificação 

editalícia será única e exclusivamente publicada no referido site da internet, ficando, 

desde já, intimados os interessados. 

AS DEMAIS DISPOSIÇÕES PERMANECEM EM VIGOR E INALTERADAS. 

 

São João da Urtiga, em 08 de abril de 2021. 

 

 

  CEZAR OLÍMPIO ZANDONÁ, 

    Prefeito Municipal. 

http://www.saojoaodaurtigars.com.br/

