
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
 
 
 
Em atendimento a questionamento telefônico formulado por pessoa interessada em participar 
da Concorrência 003/2021, esclarecemos que, a data valida para a sessão de abertura é 
01/06/2021, às 09:30, conforme consta na primeira folha do edital, na publicação veiculado no 
Diário oficial do município, no Jornal de grande circulação e nos avisos afixados no referido 
mercado municipal. Ademais os documentos supra mencionados, os quais informam acerca da 
referida data foram todos devidamente veiculados no site de compras da prefeitura de Salvador 
(www.compras.salvador.ba.gov.br). Assim, não tendo sido verificado nenhum empecilho que 
provoque alteração na formulação das propostas, fica mantida a data de abertura do 
certame para 01/06/2021, às 09:30. 
 
Assim, a título de correção de erro material no item “6” do edital, esclarecemos que, onde se lê: 
 
 

6. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

No dia, mês, hora e local mencionados na folha 1 – Dados do Edital, os interessados 
deverão comparecer e entregar à Comissão de licitação, com 02 (dois) envelopes: 01 (um) 
envelope contendo a(s) proposta(s) de preço(s) referente ao(s) boxe(s) que desejar 
concorrer e 01 (um) envelope contendo os documentos de habilitação, devidamente 
identificados, numerados e lacrados.  
 
6.1 Indicações obrigatórias na parte externa dos envelopes: 

 
 

 
 
 
 
 
Leia-se: 
 

6. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

No dia, mês, hora e local mencionados na folha 1 – Dados do Edital, os interessados 
deverão comparecer e entregar à Comissão de licitação, com 02 (dois) envelopes: 01 (um) 
envelope contendo a(s) proposta(s) de preço(s) referente ao(s) boxe(s) que desejar 
concorrer e 01 (um) envelope contendo os documentos de habilitação, devidamente 
identificados, numerados e lacrados.  
 
6.2 Indicações obrigatórias na parte externa dos envelopes: 

 
 

 
 
 
 
 
Salvador, 27 de maio de 2021. 
 
 
 
Tiago Garcez dos Reis 
Presidente da Comissão  
 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA  DE REMUNERAÇÃO   
CONCORRÊNCIA N.º 003/2021- SEMOP 
EQUIPAMENTO N.º: .................. 
Nome do(a) Licitante:........................ 
Data da Entrega: 01/06/2021 

ENVELOPE N.º 02 – HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.º 003/2021- SEMOP 
Nome do(a) Licitante: ..................... 
Data da Entrega: 01/06/2021 
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