
 

 

 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

Pelo presente Termo de Retificação do edital do Pregão Presencial nº 09/2021, cujo OBJETO é a 

contratação de empresa para aquisição de materiais de construção, inclusive caixas d’água, atendendo 

aos princípios que norteiam a Gestão Pública, vem por meio deste, RETIFICAR O EDITAL, nos 

seguintes termos: 

 

No PREÂMBULO, onde se lê: 

“O PREFEITO MUNICIPAL DE CHARRUA, no uso de suas atribuições, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 15 de abril de 2021, no Centro Administrativo, 

localizado na Rua Luiz Caus, nº 70, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria 

nº 6.427, de 18 de janeiro de 2021, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, 

objetivando a contratação de empresa para o fornecimento, com entrega imediata, dos bens descritos no 

ANEXO I, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

e do Decreto Municipal nº 1.218 de 02 de janeiro de 2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 

8.666/93.” 

 

Leia-se: 

“O PREFEITO MUNICIPAL DE CHARRUA, no uso de suas atribuições, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 20 de abril de 2021, no Centro Administrativo, 

localizado na Rua Luiz Caus, nº 70, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria 

nº 6.427, de 18 de janeiro de 2021, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, 

objetivando a contratação de empresa para o fornecimento, com entrega imediata, dos bens descritos no 

ANEXO I, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

e do Decreto Municipal nº 1.218 de 02 de janeiro de 2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 

8.666/93.” 

 

As demais cláusulas do referido Edital permanecem inalteradas. 

 

Charrua, 07 de abril de 2021. 

 

Valdésio Roque Della Betta 

Prefeito 

 


