
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2022 
 

RETIFICAÇÃO N° 01 
 

DELMAR HOFF, Prefeito Municipal de Portão/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados, a retificação do processo licitatório sob a forma de Concorrência Pública, sob 
n° 01/2022, conforme segue: 
 
1 - Do Objeto: 
 
1.1 - Retifica-se as condições de habilitação constantes do subitem 3.2.5 do presente edital, passando a 
vigorar o seguinte: 
 
3.2.5 - Outros Documentos: 
 
a) A licitante que pretende se utilizar dos benefícios previstos nos Art. 42 à 45, da Lei Complementar n° 
123/06, disciplinados no item 10 deste edital, deverá apresentar uma declaração firmada por contador, de que 
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, preferencialmente nos moldes do Anexo I 
deste edital, além de todos os documentos previstos no item 3 deste edital. 
 
a.1) A licitante enquadrada como MEI está isenta da apresentação da presente declaração. 
  
b) Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, de que inexistem fatos 
impeditivos na sua habilitação, preferencialmente nos moldes do Anexo II deste edital; 
 
c) Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, em cumprimento do disposto 
no inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituição Federal, preferencialmente nos moldes do Anexo III deste 
edital; 
 
d) Termo de Renúncia do prazo recursal, se habilitada, assinado pelo representante legal da licitante, 
preferencialmente nos moldes do Anexo IV deste edital (FACULTADO). 
 
2 - Da Sessão Pública: 
 
2.1 - A Sessão Pública para recebimento dos envelopes de habilitação e proposta financeira é marcada para o 
dia 29 de Abril de 2022, às 9h, no mesmo local. 
 
3 - Das Disposições Gerais: 
 
3.1 - Edital, retificação e demais informações encontram-se a disposição no sítio eletrônico da Prefeitura 
Municipal (www.portao.rs.gov.br). 
  
3.2 - Permanecem inalteradas as demais condições editalícias. 

 
Portão/RS, 29 de Março de 2022. 

 
 
 
 

DELMAR HOFF 
Prefeito Municipal 

 


