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Onde se lê:
8.3

Após a fase de que trata o item 7.2, estará encerrada a possibilidade

de admissão de novos participantes no certame.

Leia –se:
8.3

Após a fase de que trata o item 8.2, estará encerrada a possibilidade

de admissão de novos participantes no certame.

Onde se lê:
9.4

Quando não for possível obter, pelo menos, três propostas escritas de

preços que atendam as condições do item 8.3, serão classificadas a de menor
preço e as duas melhores propostas de preço subseqüentes.

Leia-se:
9.4

Quando não for possível obter, pelo menos, três propostas escritas de

preços que atendam as condições do item 9.3, serão classificadas a de menor
preço e as duas melhores propostas de preço subseqüentes.

Onde se lê:
9.5

As propostas que em razão dos critérios definidos nos itens 8.3 e 8.4

não integrarem a lista de classificadas para a fase de lances verbais, serão
consideradas automaticamente desclassificadas do certame.
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Leia-se
9.5

As propostas que em razão dos critérios definidos nos itens 9.3 e 9.4

não integrarem a lista de classificadas para a fase de lances verbais, serão
consideradas automaticamente desclassificadas do certame.

Onde se lê:
14.5

A apresentação de protocolos por ME e EPP em substituição aos

documentos

de

habilitação

exigidos,

será

considerada

irregularidade

documental, passível de correção, na forma do item 13.1.

Leia-se
14.5

A apresentação de protocolos por ME e EPP em substituição aos

documentos

de

habilitação

exigidos,

será

considerada

irregularidade

documental, passível de correção, na forma do item 14.1.

Onde se lê:
14.10

Ocorrendo a preclusão prevista no item 13.9, a Pregoeira convocará os

licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese de empate
aqui prevista, observada a ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito.

Leia-se
14.10

Ocorrendo a preclusão prevista no item 14.9, a Pregoeira convocará os

licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese de empate
aqui prevista, observada a ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito.
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Foram modificadas as especificações do Termo de Referência (Anexo II) do
edital.

O Edital está disponível no site do SAAEB: www.saaeb.com.br ou na sede do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Barretos
Rua trinta nº 220 – Barretos-SP
Fone 017-3321-5300 – fax (17) 3321-5307
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