SERTA – SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
3º AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTAS PARA A
CHAMADA PÚBLICA SERTA Nº 01/2021
O SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA - SERTA, com sede no Açúde Engenheiro
Francisco Saboya, S/N, Zona Rural, Ibimirim - PE, inscrito no CNPJ sob nº
12.048.807/0001-83, representado neste ato por sua Presidenta, ALEXSANDRA MARIA
DA SILVA, no uso de suas atribuições.
Torna público para conhecimento de todos os interessados que foi objeto de alteração
o prazo de apresentação das propostas e as condiçoes de habilitação do edital de
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021 – aquisição do Sistema Fotovoltaico de 14,8 KWp
- 37 painéis solares de 400w de potência, que conectados ao INVERSOR, dimensionado
deverão gerar aproximadamente 1.800 KWH por mês. (2) Elaboração do Projeto de
Engenharia do Sistema Fotovoltaico (serviço de engenharia). (3) Implantação do
Sistema Fotovoltaico (serviço de instalação).

Ibimirim, 25 de outubro 2021.

ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
Serviço de Tecnologia Alternativa
Presidenta

01.DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
3.1 Participarão deste edital a empresa que tenha no mínimo 01 (ano) ano de experiência no
objeto deste edital.
02. DOS PRAZOS
Publicação da alteração da data no site
do SERTA
Apresentação de sua proposta,
certidões e comprovação, conforme
item 3.1 e 3.2. enviar para e-mail
serta@serta.org.br com o título Edital
001/2021 e o nome de sua empresa.
Papel timbrado com endereço, CNPJ,
endereço completo, telefone, data da
proposta e
validade da proposta.
Resultado divulgado no
http://www.serta.org.br/

site

no

Interposição de recursos para e- mail
serta@serta.org.br

25/10/2021
28/10/2021

29/10/2021
30/10/2021 a 01/10/2021

Homologação divulgado no site no
03/11/2021
http://www.serta.org.br/
Contratação (na assinatura apresentar
*A
contratação
acontecerá,
as documentações originais e/ou
conforme liberação do recurso pelo
autenticadas do item
Ministério acima supracitado.
3.3.
O SERTA informará para a empresa vencedora, o início das atividades.
As demais informações do edital, se matêm ratificadas.
Ibimirim, 25 de outubro de 2021.

ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
Serviço de Tecnologia Alternativa
Presidenta

