
TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 224/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 254/2021
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, das motocicletas da frota de 
veículos da Prefeitura M. de Muriaé, com fornecimento de peças genuínas ou originais de fábrica e 
fornecimento de acessórios, por meio do sistema de registro de preços.

Pelo  presente  termo,  comunica-se  aos  interessados  a  Retificação  do  edital  relacionado  ao  Pregão
Presencial nº 151/2021, no item 6 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

ONDE-SE-LÊ:

6.2.10 - Declaração de que disponibilizará suficientemente equipamentos e profissionais para execução
dos serviços, inclusive instalação de oficina mecânica dentro do perímetro urbano de Muriaé, a fim de
atender as Ordens de Serviços dentro do prazo estipulado, bem como, a devida qualidade na execução
do serviço e/ou fornecimento das peças, bem como, atenderá TODAS as exigências descritas no Anexo I
– Termo de referência deste edital.

LEIA-SE:

6.2.10 - Declaração de que disponibilizará suficientemente equipamentos e profissionais para execução
dos serviços, inclusive instalação de oficina mecânica dentro do perímetro urbano de Muriaé, a fim de
atender as Ordens de Serviços dentro do prazo estipulado, bem como, a devida qualidade na execução
do serviço e/ou fornecimento das peças, bem como, atenderá TODAS as exigências descritas no Anexo I
– Termo de referência deste edital (a exigência de apresentação desta declaração para fins de
habilitação é apenas para empresas proponentes do Lote 02).

1. Fica adiada a data de abertura da sessão de licitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ – Aviso de marcação de nova data e horário para abertura de
licitação –  Pregão Presencial nº 151/2021 – Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, das motocicletas da frota de veículos da Prefeitura M. de Muriaé, com fornecimento de peças
genuínas ou originais de fábrica e fornecimento de acessórios, por meio do sistema de registro de preços –
Nova data de abertura da sessão de licitação dia 13/12/2021 às 08:30 horas na sala de reuniões do Depto.
de Licitações, situado na Av. Maestro Sansão, 236/3º andar, Ed. Centro Administrativo “Pres. Tancredo
Neves”, Centro, Muriaé/MG – Edital encontra-se disponível no site https://muriae.mg.gov.br/ e no Depto. de
Licitações, no horário de 13 h às 17 h – Informações: (32) 3696-3317

Muriaé, 02 de dezembro de 2021

Danielle Cassimiro Chaves
Pregoeira


