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EDITAL 

Processo Licitatório nº. 031/2018  
Pregão Presencial nº. 025/2018  

 

RETIFICAÇÃO 
 

Pelo presente termo comunica-se aos interessados a Retificação do edital do Pregão Presencial 

Nº 025/2018, cujo OBJETO é aquisição de MATERIAL BETUMINOSO - Massa Asfáltica 
tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), Faixa C e Emulsão RL - 1C que 

serão usados no serviço "Tapa Buracos" para manutenção das vias urbanas do Município, com 

previsão de consumo até 31 de dezembro de 2018, conforme as especificações constantes no 

Anexo I – Proposta de Preços e Anexo VI – Termo de Referência. 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

A Pregoeira Oficial, Isabele Resende Gontijo Ribeiro, no uso de suas atribuições 

RETIFICA o edital no item  2 e os demais onde constam data e horários da realização do 

certame.  

ONDE SE-LÊ: 

2 – DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1 - A sessão pública de abertura deste certame ocorrerá no dia, horário e local especificado 

abaixo: 

DIA: 08/05/2018 

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até 13h00min, impreterivelmente. 

CREDENCIAMENTO: a partir das 13h10min, somente para as empresas que fizerem o 

protocolo dos envelopes até o horário determinado. 

ABERTURA DOS ENVELOPES: após o credenciamento. 

LOCAL: Sala de reuniões da Divisão de Compras e Licitações, situada à Praça Misael 

Luiz de Carvalho n° 84, Centro, em Carmo do Paranaíba-MG. 

6.2. Os referidos envelopes deverão ser protocolados e entregues até às 13h00min do dia 08 de 
maio de 2018, impreterivelmente, no Setor de Protocolo da Divisão de Compras e Licitações, 

à Praça Misael Luiz de Carvalho n° 84, Centro.  

7.2. O horário do credenciamento será a partir das 13h10min do dia 08/05/2018, e será 

efetuado conforme a ordem de chegada dos interessados. Após o credenciamento, a pregoeira 

declarará encerrado o mesmo, momento que, não mais será aceito novos proponentes, iniciando-

se, em seguida à abertura da sessão pública. 
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LEIA-SE: 

2 – DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1 - A sessão pública de abertura deste certame ocorrerá no dia, horário e local especificado 

abaixo: 

DIA: 09/05/2018 

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até 13h00min, impreterivelmente. 

CREDENCIAMENTO: a partir das 13h10min, somente para as empresas que fizerem o 

protocolo dos envelopes até o horário determinado. 

ABERTURA DOS ENVELOPES: após o credenciamento. 

LOCAL: Sala de reuniões da Divisão de Compras e Licitações, situada à Praça Misael 

Luiz de Carvalho n° 84, Centro, em Carmo do Paranaíba-MG. 

6.2. Os referidos envelopes deverão ser protocolados e entregues até às 13h00min do dia 09 de 
maio de 2018, impreterivelmente, no Setor de Protocolo da Divisão de Compras e Licitações, 

à Praça Misael Luiz de Carvalho n° 84, Centro.  

7.2. O horário do credenciamento será a partir das 13h10min do dia 09/05/2018, e será 

efetuado conforme a ordem de chegada dos interessados. Após o credenciamento, a pregoeira 

declarará encerrado o mesmo, momento que, não mais será aceito novos proponentes, iniciando-

se, em seguida à abertura da sessão pública. 

 

A retificação justifica-se em razão de erro de digitação, ressaltando que todas as 

demais publicações feitas em órgãos oficiais constaram a data correta do dia 09/05/2018,  

respeitando o prazo de 08 dias úteis previstos na Lei 10.520 /2002. 

A Pregoeira Oficial RATIFICA as demais cláusulas do referido edital. 

 

Maiores informações poderão ser obtidas no endereço: 

Praça Misael Luiz de Carvalho, n°84, Carmo do Paranaíba, Setor de Compras e Licitações ou 

pelo telefone (34) 3851-2068 das 12:00 às 17:00, em dias úteis. 

 

                                 Carmo do Paranaíba,  26 de abril de 2018. 

 

Isabele Resende Gontijo Ribeiro 
Pregoeira Oficial 


