
 

 

TERMO DE RETIFICAÇÃO  

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA-RS, no uso das suas 

atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO do 

Edital nº 026/2023 – Pregão Presencial nº 008/2023, conforme segue. 

EXCLUSIVA ÀS BENEFICIÁRIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006, QUE SE 
ENQUADRE NA RECEITA DE ME E EPP E ALTERAÇÕES 

a) Inclui-se o item descrito abaixo no Edital conforme segue: 

8.2.1 DA HABILITAÇÃO JURIDICA  
a) Registro comercial no caso de empresa individual. 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
IMPORTANTE: Se os documentos referidos no subitem 8.2.1 foram apresentados na fase 
de credenciamento, será dispensada sua apresentação na fase de habilitação. 

b) Retifica os valores do termo de referência conforme descreve abaixo: 

A Objeto: Aquisição de placas de sinalização de trânsito. 

B Justificativa: As placas são importantes para o trânsito do município tornando-o mais 
seguro, evitando assim possíveis acidentes.  

C Prazo de entrega: 30 dias contados da data do pedido de empenho. 

D Adjudicação do Objeto: Menor preço por lote. 

E Descrição e valor referencial: Orçamento estimado em planilha de quantitativo e preço, sendo 
que foi considerado BDI de 13,84% já incluso no preço dos itens. 

LOTE ÚNICO 

Item Descrição  Unidade 
Quantidade 
Estimada 

Valor Unitário 
Referencial  

1 
Placa indicativa - PARE, em chapa de aço 1,5mm, 
L=0,25m, (A=0,30m²), refletiva; com 2 parafusos de 
fixação 

unidade 20 R$ 144,69 

2 
 Placa Regulamentação COM APLIACAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFLETIVAS, 
40x60cm, em chapa de aço 1,5mm (A=0,24m²), com 2 
parafusos de fixação 

unidade 19 R$ 115,75 

3 
 Chapa para Placa Regulamentação Ø 40cm, COM 
APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, VELOCIDADE 
40KM/H, em chapa de aço 1,5mm (A=0,126m²), com 2 
parafusos de fixação 

unidade 10 R$ 60,77 



 

 

4 
 Chapa para Placa Regulamentação Ø 40cm, SEM 
APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, em chapa de aço 
1,5mm (A=0,126m²), com 2 parafusos de fixação 

unidade 10 R$ 53,09 

5 
Chapa para Placa, 40x60cm, em chapa de aço 1,5mm 
(A=0,24m²), com 2 parafusos de fixação; SEM 
INFORMAÇÕES 

unidade 10      R$ 101,12 

6 

Placa indicativa Logradouro, 50x25cm, COM 
APLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO REFELTIVA DO 
NOME DA RUA EM AMBOS OS LADOS DE CADA 
PLACA, em chapa de aço 1,5mm (A=0,125m²/placa), 
preço por placa; com 2 parafusos de fixação; 

unidade 182 R$ 60,29 

7 
Placa indicativa Logradouro, 50x25cm, SEM 
APLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO, em chapa de aço 
1,5mm (A=0,125m²/placa), preço por placa; com 2 
parafusos de fixação; 

unidade 20 R$ 52,67 

8 

Tubos de sustentação em aço galvanizado 50mm, c/ 
costura Din 2440/NBR 5580 classe media DN 2" 
(50mm) e=3,65mm - 5,10kg/m; Com fundo 
anticorrosivo tipo zarcão e pintura com tinta alquídica 
esmalte fosco 2 demãos na cor verde; Comprimento 
de 3,30m cada e com extremidade de apoio para 
enterramento com quatro aletas retangulares anti-giro 
com 50 mm de largura por 100 mm de comprimento, 
espessura de 2,65 mm, soldadas em forma de cruz 
fixada a 100 mm da extremidade inferior e tampão na 
extremidade superior 

unidade 101 R$ 365,23 

9 

Tubos de sustentação em aço galvanizado 50mm, c/ 
costura Din 2440/NBR 5580 classe media DN 2" 
(50mm) e=3,65mm - 5,10kg/m; Comprimento de 3,30m 
cada e com extremidade de apoio para enterramento 
com quatro aletas retangulares anti-giro com 50 mm de 
largura por 100 mm de comprimento, espessura de 
2,65 mm, soldadas em forma de cruz fixada a 100 mm 
da extremidade inferior e tampão na extremidade 
superior 

unidade 69 R$ 330,65 

F 
Do pagamento: Em até  15 (quinze) dias úteis após a entrega dos materiais, mediante emissão da Nota Fiscal 

e observadas as condições previstas no art. 5º da Lei de Licitações. 

H 
Classificação Orçamentária: As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações 

orçamentárias autorizadas pela Secretaria de Fazenda, já citadas no Edital. 

I Unidade Fiscalizadora: Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano. 

As demais disposições constantes no Edital n° 026/2023 permanecem inalteradas. 

Em virtude destas alterações, estabelece-se nova data para o certame: 

Dia 17 de março de 2023 às 09 horas 

 

                                     Serafina Corrêa, 03 de março de 2023. 
 

 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal  

 

 
 


