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EDITAL DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 7/2020 (PROCESSO N° 344) 

 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 

Marcus Jair Bandeira, no uso de suas atribuições legais, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital da 

licitação do Pregão Eletrônico n° 07/2020 – Processo 344,  para aquisição de cartuchos de tinta, 

cartuchos de toner e kit de tinta, destinados ao uso pela Municipalidade, descritos no Anexo I, daquele 

instrumento. 

A retificação dá-se nos seguintes termos:  

NO  ITEM 1. DO LOCAL, DATA E HORA: 

Onde se lê: 

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do 

site descrito no item 1.1, até às 08hs30min do dia 05 de junho de 2020.  

Leia-se: 

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do 

site descrito no item 1.1, até às 08 horas do dia 05 de junho de 2020.  

NO ITEM  9.2.1. DECLARAÇOES:  

Onde se lê: 

b) Declaração, autenticada, assinada pelo Representante Legal da Empresa, contendo o número da 

identidade e do CPF, de que o licitante está cumprindo com a exigência contida no inciso V do art. 27 da 

Lei Federal nº 8.666/93, no que diz respeito ao trabalho noturno, perigoso ou insalubre para 

menores de dezoito anos, e ainda, ao trabalho de menor entre quatorze e dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz.  

Leia-se: 

b) Declaração, assinada pelo Representante Legal da Empresa, contendo o número da identidade e do 

CPF, de que o licitante está cumprindo com a exigência contida no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 

8.666/93, no que diz respeito ao trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de dezoito 

anos, e ainda, ao trabalho de menor entre quatorze e dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz. 
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NO  ITEM 20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Onde se lê: 

20.20. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório deverão ser apresentados 

em original ou através de cópia autenticada por cartório competente, outro sistema, por via eletrônica 

(internet), desde que devidamente autorizado pelo órgão competente, por servidor do Município de 

Nova Ramada, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.  

Leia-se: 

20.20. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório deverão ser apresentados 

através de cópia autenticada por cartório competente, outro sistema, por via eletrônica (internet), desde 

que devidamente autorizado pelo órgão competente, por servidor do Município de Nova Ramada, ou, 

ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.  

Demais disposições do Edital do Pregão Eletrônico n° 07/2020 permanecem inalteradas. 

A integra do Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br ou 

www.novaramada.rs.gov.br bem como poderão ser lidos e/ou obtidos na Prefeitura Municipal de Nova 

Ramada, junto ao setor de Compras e Licitações, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, localizado 

no prédio do centro administrativo, na Avenida Gustavo König, 95,  telefone (055) 3338-1018. 

, 

Nova Ramada (RS), 21 de maio de 2020. 

 

__________________________         _________________________________                                 

Marcus Jair Bandeira                                                               Taciana Rubia Stefani                                                     

Prefeito                                                                                         Setor de Licitações  

, 

Registre-se e Publique-se:                                                                Aprovo: 

 ______________________                                                  __________________________ 

 Adrieli Raquel da Silva Räder                                                 Giomára Bester Damian 

   Sec. Mun. de Administração                                             OAB/RS 70.615- Assessora Jurídica 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.novaramada.rs.gov.br/

