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RETI-RATIFICAÇÃO DO EDITAL

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Estado de São Paulo,
TORNA Público que o edital da licitação acima mencionada passará a

vigorar com as seguintes alterações:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA -— ITEM 3.2 —

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

ONDESE LÊ: 3.2. DOCUMENTAÇÃOEXIGIDA
Deverão ser apresentados juntamente com a proposta os seguintes

documentos:

LEIA-SE: Por ocasião da assinatura do contrato o vencedor deverá

apresentar os seguintes documento:

- Desenho de comprovação do volume da boca de carga, conforme ABNT

NBR 14879, assinada pelo engenheiro responsável, com firma reconhecida;

- Desenho de comprovação do volume da caixa de armazenagem, conforme

ABNT NBR. 14879, assinada pelo engenheiro responsável, com firma

reconhecida;

- Comprovante de conformidade com o INMETRO. Ae
JUSTIFICATIVA TÉCNICA: Ressaltamos que a exigência de

apresentação de desenhos técnicos do volume da boca de carga e da caixa
de armazenagem, bem como o comprovante de conformidade com o

INMETRO, são documentos que julgamos fundamentais para podermos
proceder com o recebimento definitivo do objeto.
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Ficam mantidas e ratificadas as demais disposições e exigências
do edital e dos anexos da presente licitação.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir a

presente reti-ratificação, que deverá ser publicada e cuja cópia deverá ser
afixada no local de costume,

Novo Horizonte, 21 de agosto de 2020

ANTO RÍTO MANTOVANI

e da Divisão de Licitações
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