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ERRATA DE EDITAL
 
O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, através Diretoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio,
por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a ERRATA ao Edital da licitação abaixo:
CONCORRÊNCIA 004/2021 – PROCESSO 21.0.000016489-2, para Contratação de DUAS empresas especializadas na prestação de
serviços de AGENCIAMENTO de publicidade e seus desdobramentos, visando a divulgação de atos, programas, obras, serviços e
campanhas de interesse público e comunitário do município de Porto Alegre, que passam a ter alterados os seguintes itens do Edital:
4.4.1. Cada LICITANTE apresentar-se-á, com apenas um representante legal que, devidamente munido de credencial, conforme ANEXO II
– Modelo de Credencial, ou ainda de procuração pública ou particular com poderes para representar a licitante, será o único admitido a
intervir em todas as fases do procedimento licitatório, por escrito ou oralmente. A não apresentação da carta de credenciamento ou da
procuração não implica a inabilitação da LICITANTE, mas impede a manifestação oral ou escrita com relação às decisões tomadas pela
COMISSÃO, ou ainda para a interposição ou desistência de eventuais recursos.
6.1.1. A identificação da proponente deverá conter a razão social, o CNPJ, o endereço completo, o número do telefone, e-mail, além do
nome do responsável e seus dados para contato. 
7.1.9. Estarão dispensadas de apresentar a documentação exigida no subitem 7.1 as licitantes que tiverem apresentado tal documentação
para fins de credenciamento do representante, em atendimento ao disposto no subitem 4.3, deste Edital.
Excluído os Subitens 7.1.9. letras “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” e 10.2.1.1.
A publicação desta Errata está disponível no endereço eletrônico www.portoalegre.rs.gov.br/smf, no menu “Central de Licitações”,
submenu “Licitações”, “Concorrências”.
 

LETÍCIA NOVELLO CEZAROTTO, Diretora de Licitações e Contratos/SMAP.
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