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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO N° 001/2018. 

 

   

 O Pregoeiro do Município de Salgueiro/PE, nomeado pela Portaria nº 003 de 05 

de janeiro de 2018, torna público, a todas as empresas interessadas em participar do 

referido certame, a retificação do Edital do Pregão Eletrônico, que tem como 

objeto a contratação de empresa especializada em gestão de locação de frota tipo 

(ônibus, micro-ônibus e vans ou semelhantes), através de georeferenciamento 

realizado, destinada ao transporte de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal 

e da rede conveniada com este município, para atender as Unidades Usuárias 

pertencentes à administração pública municipal e estadual, conforme solicitação 

expressa pela Secretaria Municipal de Educação.  

 A retificação se faz necessária da seguinte forma: onde se lê: item "2.12" do 

edital "A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio 

de corretora contratada para representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu 

operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital". Leia-se: O certame será 

realizado através da utilização do aplicativo “Licitações”, do Portal Eletrônico da Bolsa de 

Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br “Acesso ao Sistema”), conforme convênio 

de cooperação técnica celebrado entre a Prefeitura Municipal de Salgueiro/PE e a Bolsa 

de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. Assim, se faz necessário que o licitante deva 

estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de 

Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o 

recebimento das propostas. 

 Fica mantido os demais termos do Edital.  

 Considerando que a presente retificação não altera a formulação das propostas, 

fica mantida a data de abertura do certame licitatório em epígrafe, para o dia 31 de 

janeiro de 2018, às 09h00min horas.  

            Local e horário de atendimento ao público e recebimento de 

documentos: Setor de Licitações e Contratos, localizada na Rua Joaquim Sampaio, 

nº 279, Nossa Senhora das Graças – Centro – Salgueiro – PE, das 07:30 às 13:30, 

telefone: (87)3871-7070. Email: licitação@salgueiro.pe.gov.br. 

          

 Salgueiro, 30 de janeiro de 2018. 

 

ERLON WINICIUS GOMES DE CASTRO 

Pregoeiro do Município de Salgueiro-PE 

 

 

 

 

 


