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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0401-012/2018 

 

O município de Poço das Trincheiras comunica a RETIFICAÇÃO do Edital do 

Pregão Presencial 01/2018 com reabertura do prazo de licitação, ficando alteradas 

as redações dos itens abaixo. 

 

 7. DO ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS: 

No sub. tópico 7.4, onde se lê, conter prazo de validade não inferior a  (         ) dias 

corridos, a contar da data de sua apresentação, leia-se, conter prazo de validade 

não inferior a 60 (sessenta) dias corridos (...). 

No sub. tópico 7.8, onde se lê, (...) realizada no prazo de até ____ (__________) 

dias, (...), leia-se, realizada no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), (...). 

8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

No sub. tópico 8.11, onde se lê, (...) propostas apresentadas pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até ___% (________), leia-se, 

propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

No sub. tópico 8.12. – I, onde se lê, (...) apresentar nova proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de _____ 

(_____) minutos após o encerramento dos lances,(...), leia-se, (...) apresentar 

nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no 

prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, (...). 

 No Anexo I – Especificações e Quantitativos do Objeto: 

Nas especificações faz-se a seguinte retificação, fazendo alteração na redação de 

“serviço de acesso à internet via fibra ótica” para “serviço de conexão com a internet 

contendo: Link IP dedicado Full Duplex”, configuração de modens/routers e outros 

equipamentos que se fizer necessários, para a plena conectividade. 
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Comunicamos que a SESSÃO PÚBLICA fica remarcada para 01 de Março de 2018, 

às 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada à Praça 

Leopoldo Wanderley nº 91, Centro, cidade de Poço das Trincheiras/AL, e as demais 

condições do Edital do Pregão PRESENCIAL nº 01/2018 ficam inalteradas. 

 

Poço das Trincheiras – AL, 16 de fevereiro de 2018. 

 

Railma Alencar Correia da Silva                                                                            

Pregoeira 


