
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2022 

Processo Licitatório 13/2022 

 

RETIFICAÇÃO 01 

 

Levamos ao conhecimento dos interessados a retificação do Edital do processo licitatório 

supracitado: 

 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

5.2.5. Qualificação Técnica 

 

a) A Licitante deverá apresentar atestado(s) fornecidos(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado       comprovando a prestação de serviço pertinente e compatível 

com objeto da Licitação, para no mínimo 5.000 (cinco mil) leituras. 

 

a.1) Os Atestados de Fornecimento e Declarações solicitados deverão ser emitidos em 

papel timbrado da empresa ou órgão contratante, com a identificação clara do signatário, 

inclusive com a indicação do cargo que ocupa na empresa emissora do atestado. 

 

b) Comprovação pela licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista 

para a entrega da proposta, profissional de nível superior, detentor(es) de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes ao 

licitado, contemplando no mínimo leitura e emissão simultânea de faturas de consumo. 

[...] 

 

LEIA-SE: 

[...] 

5.2.5.  Qualificação Técnica 

 

a)   A Licitante deverá apresentar atestado(s) fornecidos(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado       comprovando a prestação de serviço pertinente e compatível 



 

 

com objeto da Licitação, para no mínimo 5.000 (cinco mil) leituras. 

 

a.1)   Os Atestados de Fornecimento e Declarações solicitados deverão ser emitidos em 

papel timbrado da empresa ou órgão contratante, com a identificação clara do signatário, 

inclusive com a indicação do cargo que ocupa na empresa emissora do atestado. 

[...] 

 

 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

PREÂMBULO 

[...] 

O envelope nº 1 Proposta Comercial e o envelope nº 2 Documentação, devidamente 

lacrados deverão ser entregues até às 08h30min do dia 24 de Maio de 2022, no 

Departamento de Compras e Licitações do SAMAE, no endereço citado no preâmbulo 

deste edital, não se aceitando justificativas de atraso na entrega devido a problemas de 

trânsito ou de qualquer outra natureza. 

 

O INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO para a abertura dos envelopes, 

contendo um a PROPOSTA DE PREÇOS e o outro a DOCUMENTAÇÃO será às 

09h00min do dia 24 de Maio de 2022, na Sala de Reuniões na Sede Administrativa do 

SAMAE de Campos Novos –SC. 

[...] 

 

LEIA-SE: 

[...] 

PREÂMBULO 

[...] 

O envelope nº 1 Proposta Comercial e o envelope nº 2 Documentação, devidamente 

lacrados deverão ser entregues até às 08h30min do dia 01 de Junho de 2022, no 

Departamento de Compras e Licitações do SAMAE, no endereço citado no preâmbulo 

deste edital, não se aceitando justificativas de atraso na entrega devido a problemas de 



 

 

trânsito ou de qualquer outra natureza. 

 

O INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO para a abertura dos envelopes, contendo um a 

PROPOSTA DE PREÇOS e o outro a DOCUMENTAÇÃO será às 09h00min do dia 01 de Junho 

de 2022, na Sala de Reuniões na Sede Administrativa do SAMAE de Campos Novos –SC. 

[...] 

 

As demais condições permanecem inalteradas. 

 

Campos Novos, 20 de maio de 2022. 

 

 

 

 

Alexandre Kunen 

Diretor do SAMAE 


