
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2020 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO/RS, no uso de suas 

atribuições, torna público a retificação do Edital de Pregão Eletrônico nº004/2020, 

conforme segue: 

1. Onde se lê: 

14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo 

estabelecido no edital. 

Leia-se: 

14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo 

estabelecido no edital. 

2. Onde se lê: 

ANEXO III 

1 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1.1 Após o encerramento do procedimento licitatório, homologado o resultado 

da licitação, o Município convocará o licitante vencedor para assinar a Ata de Registro 

de Preços, que terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis para assiná-la, contados a partir 

da data de sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital. 

Leia-se: 

ANEXO III 

1 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1.1 Após o encerramento do procedimento licitatório, homologado o resultado 

da licitação, o Município convocará o licitante vencedor para assinar a Ata de Registro 

de Preços, que terá o prazo de 15 (QUINZE) dias úteis para assiná-la, contados a partir 



da data de sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital. 

3. Onde se lê: 

 16.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de 

fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e 

da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e 

posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

Leia-se: 

16.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá ser emitida em conformidade 

com o normativo da agência reguladora- ANATEL 

4. Onde se lê: 

 16.3. O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 30 (trinta) dias após a entrega 

mensal da nota fiscal, conforme ordem cronológica de pagamentos a cargo da 

Tesouraria Municipal. 

Leia-se: 

16.3. O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 15 (quinze) dias após a 

emissão da fatura, conforme ordem cronológica de pagamentos a cargo da Tesouraria 

Municipal. 

 

5. Onde se lê: 

 17.3 As linhas telefônicas e seus respectivos planos, bem como o modem de internet, 

deverão ser disponibilizados em uma prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a 

assinatura do instrumento contratual e da ata de registro de preços. 

 

Leia-se: 



17.3 As linhas telefônicas e seus respectivos planos, bem como o modem de internet, 

deverão ser disponibilizados em uma prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após a 

assinatura do instrumento contratual e da ata de registro de preços. 

6. Onde se lê: 

5.2. A entrega dos produtos e o prazo de execução deverá ser de, no máximo, 

05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho e/ou assinatura da ata de 

registro de preços, sob pena de multa e sanções do item 7, em caso de 

descumprimento. Este prazo poderá  ser prorrogado, uma única vez, por igual período, 

desde que motivo justo, não sendo aceito desculpas como: 1 – Falta de matéria prima; 2 

– Atraso na importação; 3 – Férias coletivas. 

Leia-se: 

5.2. A entrega dos produtos e o prazo de execução deverá ser de, no máximo, 

15 (quinze) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho e/ou assinatura da ata 

de registro de preços, sob pena de multa e sanções do item 7, em caso de 

descumprimento. Este prazo poderá  ser prorrogado, uma única vez, por igual período, 

desde que motivo justo, não sendo aceito desculpas como: 1 – Falta de matéria prima; 2 

– Atraso na importação; 3 – Férias coletivas. 

7. Onde se lê: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA- O presente contrato vigorará por 12 

meses, podendo ser renovado por sucessivos períodos, até o máximo de 60 meses. 

Parágrafo Primeiro: A solicitação dos serviços dar-se-á pela fiscal do presente contrato. 

Tão logo solicitado, a empresa deverá prestar o serviço ou disponibilizar a entrega do 

modem de internet, no PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, contado da 

data de recebimento da ordem de prestação dos serviços. 

Leia-se: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA- O presente contrato vigorará por 12 

meses, podendo ser renovado por sucessivos períodos, até o máximo de 60 meses. 



Parágrafo Primeiro: A solicitação dos serviços dar-se-á pela fiscal do presente contrato. 

Tão logo solicitado, a empresa deverá prestar o serviço ou disponibilizar a entrega do 

modem de internet, no PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS UTEIS, contado da 

data de recebimento da ordem de prestação dos serviços. 

 

8. Onde se lê: 

ANEXO I 

IV- A licitante vencedora deverá apresentar cobertura na região noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul, nas cidades de Passo Fundo, Caxias do Sul, 

Porto Alegre, demais capitais dos Estados Brasileiros e perímetro urbano e 

rural de São Martinho/RS 

Leia-se: 

ANEXO I 

IV- A licitante vencedora deverá apresentar cobertura na região noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul, nas cidades de Passo Fundo, Caxias do Sul, 

Porto Alegre, demais capitais dos Estados Brasileiros e perímetro urbano e 

rural de São Martinho/RS, conforme cobertura mínima exigida pelas 

ANATEL. 

 Permanecem inalterados todos os demais dispositivos do Edital. 

 Diante das modificações efetuadas, altera-se a data do certame, o qual será 

efetuado na data de 28 de abril de 2020, nos mesmos horários previstos no Edital. 

 

MARINO KREWER 

Prefeito Municipal 

 


