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RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO Nº 151/PMLM/2022 

Comunicamos a exclusão das alíneas B e C da clausula 7.1.7, em face de modificações 

extremamente necessárias do Edital de Licitação supra citada assim como se segue:  

1 – a cláusula 7.1.7 - do Edital, passa a ter a seguinte redação:  

"7.1.7 Relativos à Qualificação Técnica  

a. Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado onde ateste que a empresa tenha fornecido materiais compatíveis com o presente 

objeto”. 

2 - Os demais dados permanecem como no edital, e mantém-se o dia, horário e local de abertura 

do certame, qual seja: 07/10/2022 às 09h:00min. 

Objeto: O objeto desta licitação é o registro de preços para contratação de empresas do 

ramo pertinente para prestação de serviços especializados de tapeçaria visando atender a 

necessidade da Secretaria de Educação e dos Esportes, em virtude da necessidade de 

conserto dos bancos dos ônibus e micro-ônibus que compõe a frota do transporte escolar 

do Município de Lauro Muller/SC.  

Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no 

Departamento de Compras e Licitações de Lauro Muller, no horário das 08:00 as 12:00 e das 

13:00 as 17:00 horas, ou pelo telefone (48) 3464.3122, através do endereço 

eletrônico compraselicitacaopmlm@gmail.com e disponível em www.lauromuller.sc.gov.br. 

Lauro Muller/SC, 05 de outubro de 2022. 

Diezom Silva da Luz  

Pregoeiro 
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