Secretaria de Administração de Contratações
Comissão Permanente de Licitação - COPELI

ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2020
Em relação ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2020, que tem por objeto a
aquisição de material de copa e cozinha, com entrega imediata, faz-se necessário promover a
seguinte retificação no ato convocatório:
CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
Onde se lê
2.1 – Poderão participar deste Pregão exclusivamente as Microempresas – ME e Empresas de
Pequeno Porte – EPP, qualificadas como tais nos
termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, as quais deverão estar previamente
credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o
sistema eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES),
por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br
2.4 – Não poderão participar dos grupos 2 e 3, dos itens 12 a 14 e 16 a 20 (itens reservados)
da presenta licitação as empresas que não se encaixam na condição de microempresas e
empresas de pequeno porte enquadradas na condição estabelecida no art. 34 da Lei
11.488/2007.

Leia-se
2.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema
eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio
do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br
2.4 – Não poderão participar dos grupos 2 e 3, dos itens 12 a 14 e 16 a 20 (itens reservados)
da presente licitação as empresas que não se encaixem na condição de microempresas ou
empresas de pequeno porte enquadradas na condição estabelecida no art. 34 da Lei
11.488/2007.

Com fundamento no art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/1993, cumpre ressaltar que a
alteração realizada não afeta, de forma substancial, a formulação das propostas, porquanto
trata-se apenas de correção de erro material.
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As demais condições e especificações permanecem inalteradas.
Senado Federal, 05 de maio de 2020

JULIANA SÁ DE ALMEIDA BEZERRA
Pregoeira
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