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MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
           SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Lages, 28 de setembro de 2020. 

RERRATIFICAÇÃO  
 

REF:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020 – PML. 

  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA 

MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE EXPEDIENTE 

PARA UNIDADES ESCOLARES DO CAMPO. 

 

O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e 

Fazenda, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 

da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados as alterações que se fazem 

necessárias no edital em comento: 

 

 Incluir o subitem 5.8.4, alínea “a”: 

g) Da Declaração de que, se vencedora, se compromete a apresentar, em prazo não superior a 05 (cinco) 

dias úteis da data do certame, na Secretaria da Educação – Setor Financeiro, aos cuidados da servidora 

Bruna Rodrigues, comprovante de registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do 

Ibama, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, com chave de Autenticação e 

Certidão Negativa de Débito com o Ibama, que prova não existir com o mesmo, instituído pelo artigo 

17, inciso II da lei nº 6.938 de 1981 e edital a Instrução Normativa nº 6 de 15 de março de 2013, a qual 

trouxe modificações a Instrução Normativa nº 31 de dezembro de 2009, conforme Lei Federal nº 

6.938/1981, e alterações dadas pela Lei nº 10.165, e legislação correlata.  

 

 No Anexo I – Termo de Referência, no Item 1, passar a considerar o valor unitário estimado 

máximo de R$ R$ 1.191,63 (um mil cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos) a unidade e, o 

valor total máximo estimado de R$ 29.790,75 (vinte e nove mil, setecentos e noventa reais e setenta e 

cinco centavos). Por conseguinte, o valor global estimado máximo passa a ser de R$ 79.694,47 (setenta 

e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos). 

 

Em consequência, adia-se os prazos para: 

 

- Credenciamento, até as 23:59 horas do dia 16/10/2020; 

- Recebimento das Propostas Comerciais e Documentos de Habilitação, até as 09:00 horas do dia 

19/10/2020; 

- Sessão Pública, às 09:00 horas do dia 19/10/2020; 

- Recebimento dos Lances PARA OS ITENS 01 a 20 será aberta às 09:00 horas do dia 20/10/2020; 

- Recebimento dos Lances PARA OS ITENS 21 a 40 será aberta às 09:20 horas do dia 20/10/2020; 

- Recebimento dos Lances PARA OS ITENS 41 a 60 será aberta às 09:40 horas do dia 20/10/2020; 

- Recebimento dos Lances PARA OS ITENS 61 a 71 será aberta às 10:00 horas do dia 20/10/2020; 

- Impugnação, até as 23:59 horas do dia 13/10/2020; 

- Esclarecimentos, para até as 23:59 horas do dia 13/10/2020; 

 

Sem mais para o momento, subscrevo-me, atenciosamente, 

 

 

 

Antonio Cesar Alves de Arruda 
Secretário de Administração e Fazenda
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