Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri

Primeira rerratificação do edital da
licitação
n.
07/2022,
Pregão
Presencial n. 04/2022, Processo
Administrativo n. 109/2022, com o
objeto Registro de Preços para
eventual
fornecimento
de
motobombas
submersas,
para
atendimento
dos
serviços
de
fornecimento de água, da Autarquia
Municipal dos Serviços de Água e
Esgoto do Município de Bariri, por um
período de 6 (seis) meses, conforme
descrição contidas no Termo de
Referência.
A Autarquia Municipal dos Serviços de Água e Esgoto do município de
Bariri, através do Diretor Superintendente, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, RETIFICA os itens abaixo e RATIFICA os
demais itens do edital.
01. DA RETIFICAÇÃO
01.1. Os itens 01.2 e 03 passam a vigorar com a seguinte redação:
01.2. Os envelopes, contendo a proposta de preço e documentos para
habilitação, deverão ser entregues no SAEMBA, situado à Rua Sete de
Setembro, n. 1.043, na sala onde funcionará a sessão do Pregão, até́ às
09h00 horas do dia 18 de novembro de 2022, quando serão abertos.
03. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da
unidade orçamentária 03.01.00 – Divisão de Administração e Finanças;
programa de trabalho n. 17.122.0017.2043.0000 – Manutenção das
atividades do SAEMBA; categoria econômica n. 4.4.90.52 – Materiais e
Equipamentos Permanente, sendo o valor médio estimado em R$ 46.090,00
(quarenta e seis mil e noventa reais).

02. DA RATIFICAÇÃO
02.1. Ficam ratificadas as demais exposições do edital supracitado não
alteradas expressamente pelo presente.
03. DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Os interessados que desejarem cópia integral desta rerratificação e
anexos, poderão retirá-los, no Setor de Compras da Autarquia, à Rua Sete
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de Setembro, 1043, no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00,
de segunda a sexta-feira, ou através do site: www.saemba.sp.gov.br.
3.2. Para conhecimento de todos, expede-se o presente Edital que será́
afixado no átrio da Autarquia.
Bariri, 03 de novembro de 2022
Eder Cassiola
Diretor Superintendente
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