SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO-MG
Autarquia Municipal criada pela Lei 51/67 de 24/11/1967
CNPJ: 24.334.872/0001-54 – Inscrição Estadual: 569.714.840-0096
Praça Cônego Hermógenes, 95 – Centro – 38190-000 Sacramento – MG
Telefone: (0xx34)3351-1422 – e-mail:saaesac@saaesac.com.br

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 011/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 010/2017

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sacramento/MG através de seu Diretor Adjunto, Osny Zago, torna pública
a retificação do Edital 011/2017 com a inclusão do item 3.7 e a Alteração da Data de realização da Sessão Pública
do PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2017, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de gêneros de
alimentação. Em face de modificações extremamente necessárias, vem por meio deste, RETIFICAR O EDITAL:
Onde lê-se:
1 – PREÂMBULO
1.1 – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sacramento/MG (SAAE), através do seu Diretor Adjunto Osny Zago,
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará, no dia 26 de outubro de 2017 às 09h00min,
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, no sistema de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, em sessão pública, na sala de reuniões da Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada na Rua
Arnaldo Zandonaide, nº. 520, Bairro Jardim Alvorada.
Leia-se:
1 – PREÂMBULO
1.1 – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sacramento/MG (SAAE), através do seu Diretor Adjunto Osny
Zago, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará, no dia 17 de novembro de 2017 às
09h00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, no sistema de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, em sessão pública, na sala de reuniões da Estação de Tratamento de Água (ETA),
localizada na Rua Arnaldo Zandonaide, nº. 520, Bairro Jardim Alvorada.
Onde lê-se:
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 – A participação nesta licitação é restrita às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e
Empresas Equiparadas, legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, sendo
vedada a participação de empresas ou entes que, pelos documentos de sua constituição, não provarem que se
destinam as atividades previstas ou que a elas se dediquem secundária e esporadicamente, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada no local, dia e horário informados no
preâmbulo deste instrumento convocatório.
3.1.1 - Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual
(MEI) aptos à participação no presente certame àqueles que preenchem os requisitos art. 3.º, da Lei Complementar
Federal n.º 123/2006.
3.2 – A observância da vedação constante no item 3.1, e as demais declarações que prestar, são de inteira
responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, irá se sujeitar às penalidades cabíveis.
3.3 – A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento
convocatório e pressupõe a aptidão da empresa para a execução do objeto na forma e quantidade previstas neste
Edital.
3.4 – Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, recuperação judicial, concurso de
º

credores, dissolução, liquidação, regime de consórcio ou ainda impedidos por força do Art. 9 da Lei 8.666/93,
empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar
ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar.
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3.5 - Não poderão participar do presente pregão, direta ou indiretamente, empresa da qual participe, seja a que título
for, dirigentes ou servidores do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO/MG.
3.6 - Não poderão participar do presente pregão, direta ou indiretamente, empresa da qual participe, seja a que título
for, dirigentes/sócios/proprietários que possuem entre si grau de parentesco, conforme legislação vigente
Leia-se:
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 – A participação nesta licitação é restrita às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e
Empresas Equiparadas, legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, sendo
vedada a participação de empresas ou entes que, pelos documentos de sua constituição, não provarem que se
destinam as atividades previstas ou que a elas se dediquem secundária e esporadicamente, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital e que apresentem a documentação solicitada no local, dia e horário informados no
preâmbulo deste instrumento convocatório.
3.1.1 - Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual
(MEI) aptos à participação no presente certame àqueles que preenchem os requisitos art. 3.º, da Lei Complementar
Federal n.º 123/2006.
3.2 – A observância da vedação constante no item 3.1, e as demais declarações que prestar, são de inteira
responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, irá se sujeitar às penalidades cabíveis.
3.3 – A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento
convocatório e pressupõe a aptidão da empresa para a execução do objeto na forma e quantidade previstas neste
Edital.
3.4 – Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, recuperação judicial, concurso de
º

credores, dissolução, liquidação, regime de consórcio ou ainda impedidos por força do Art. 9 da Lei 8.666/93,
empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar
ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar.
3.5 - Não poderão participar do presente pregão, direta ou indiretamente, empresa da qual participe, seja a que título
for, dirigentes ou servidores do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO/MG.
3.6 - Não poderão participar do presente pregão, direta ou indiretamente, empresa da qual participe, seja a que título
for, dirigentes/sócios/proprietários que possuem entre si grau de parentesco, conforme legislação vigente
3.7 - Tendo em vista que os itens desta contratação têm seus valores de referência menor que R$ 80.000,00 (oitenta
Mil reais) e de acordo com os artigos 47 e 48, I da LC 123/06, estes terão destinação exclusiva para
MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
(MEI). Porém, em consonância com inciso II, art.49 da LC 123/06 e com fundamento no princípio da celeridade que
visa à simplificação dos procedimentos licitatórios, se não houver um mínimo de 03(três) fornecedores competitivos
enquadrados como ME ou EPP sediados no local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no Edital e ainda se a proposta não for mais vantajosa para a Administração Pública, os itens terão
destinação à ampla concorrência, situação em que será utilizado o mecanismo do empate ficto.
Onde lê-se:
4 – DA SESSÃO PÚBLICA
4.1 – Os documentos referentes ao credenciamento, os envelopes contendo as propostas comerciais e os
documentos de habilitação das empresas interessadas deverão ser entregues diretamente ao Pregoeiro, no
momento da abertura da Sessão Pública do Pregão, que ocorrerá:
Local: Estação de Tratamento de Água

2

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO-MG
Autarquia Municipal criada pela Lei 51/67 de 24/11/1967
CNPJ: 24.334.872/0001-54 – Inscrição Estadual: 569.714.840-0096
Praça Cônego Hermógenes, 95 – Centro – 38190-000 Sacramento – MG
Telefone: (0xx34)3351-1422 – e-mail:saaesac@saaesac.com.br
Endereço: Rua Arnaldo Zandonaide, Nº 520 – SALA DE REUNIÃO – JARDIM ALVORADA.
Data: 26/10/2017
Horário: 09 HORAS
Leia-se:
4 – DA SESSÃO PÚBLICA
4.1 – Os documentos referentes ao credenciamento, os envelopes contendo as propostas comerciais e os
documentos de habilitação das empresas interessadas deverão ser entregues diretamente ao Pregoeiro, no
momento da abertura da Sessão Pública do Pregão, que ocorrerá:
Local: Estação de Tratamento de Água
Endereço: Rua Arnaldo Zandonaide, Nº 520 – SALA DE REUNIÃO – JARDIM ALVORADA.
Data: 17/11/2017
Horário: 09 HORAS
Quaisquer outras informações poderão ser obtidas com a através do telefone (34) 3351-2322, ou pelo email: licitacao@saaesac.mg.gov.br.
O SAAE informa ainda, que as demais normativas referentes ao Edital de Licitação 010/2017 – PREGÃO
PRESENCIAL nº 09/2017 permanecem inalteradas.

Sacramento, 27 de outubro de 2017.

Original assinado

_______________________________
Osny Zago
Diretor Adjunto
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