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SGD: 2020/27009/008870
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 5/2020
O Pregoeiro, designado por meio da PORTARIA-SEDUC Nº 2923, de 16 de
dezembro de 2019, com base nos critérios estabelecidos na licitação em
epígrafe, retifica as exigências contidas no item 14.1 alíneas “a” e “b”, do
Pregão Eletrônico n° 5/2020, referente ao registro de preços para aquisição de
extintores, serviços de recarga de extintores, placas adesivadas de
identificação de equipamentos, placas de sinalização/orientação adesivadas
de rota de fuga e suportes metálicos, a serem entregues no Almoxarifado
Central da Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esportes. Após
análise e consulta com a equipe técnica, verificou que não prospera a
necessidade de exigir as documentações do item mencionado.
Tendo em vista sanar erros materiais, retificamos o edital no sentido de
excluir as alíneas ”a” e “b”, conforme os seguintes termos:
ONDE SE LÊ:
14.1. Para participar da licitação os concorrentes deverão apresentar os
documentos abaixo descritos além dos previstos nos artigos 27 a 31 da Lei
8.666/93:
a)
Apresentar comprovação de Curso de conteúdo programático
de acordo com as normas e os requisitos técnicos aplicáveis, com
carga horária mínima de 40 horas, ou comprovar a experiência na
atividade de pelo menos 03(três) anos;
b)
Apresentar o Certificado de Credenciamento atualizado junto ao
no Corpo de Bombeiros do Estado de Tocantins, de acordo com a Lei
Estadual nº 1.787/2007;
14.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
LEIA-SE:
14.1. Para participar da licitação os concorrentes deverão apresentar os
documentos abaixo descritos além dos previstos nos artigos 27 a 31 da Lei
8.666/93:
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14.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Permanecem incólumes as demais disposições constantes naquele
Edital e seus anexos.
Vale ressaltar que não há necessidade de republicar o edital com as
devidas alterações, tendo em vista, que resta prazo superior de 8 (oito) dias
úteis para abertura do certame.
Diretoria de Licitações, em Palmas/TO, aos 06 dias do mês de fevereiro
de 2020.

(Assinatura Digital)
Marcos Vinícius Souza Moreira
Pregoeiro
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