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ERRATA EDITAL  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 

 

A Pregoeira e Equipe de Apoio do Município de Rodeiro, no uso de suas 
atribuições, publica ERRATA junto ao Edital de Licitação supracitado, para nele fazer 
constar que: 
 
1 - NO EDITAL  
 
ONDE SE LÊ: 

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E APRESENTAÇÃO 

... 
8.1.3 - A entrega do objeto licitado será conforme O. F. (ordem de fornecimento), 

devendo o referido item ser entregue num prazo máximo de 15(quinze) dias, a contar do 

recebimento da referida ordem emitida pelo Setor de Compras/Licitações com a 

apresentação da respectiva N. F. (nota fiscal) no endereço informado na Ordem de 

Fornecimento. 

 
LEIA-SE: 
... 
8.1.3 - A entrega do objeto licitado será conforme O. F. (ordem de fornecimento), 

devendo o referido item ser entregue preferencialmeente num prazo máximo de 

15(quinze) dias, podendo ocorrer em até 30(trinta) dias, a contar do recebimento da 

referida ordem emitida pelo Setor de Compras/Licitações com a apresentação da 

respectiva N. F. (nota fiscal) no endereço informado na Ordem de Fornecimento. 

 
2 – NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: 
 
ONDE SE LÊ: 

4 - Local e prazo de entrega: A entrega do item será o informado na Ordem de 

Fornecimento,  no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da Ordem de 

Fornecimento. 

 

LEIA-SE: 
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4 - Local e prazo de entrega: A entrega do item será o informado na Ordem de 
Fornecimento, preferencialmente no prazo máximo de 15 (quinze) dias podendo ocorrer 
em até 30(trinta) dias, contados a partir da Ordem de Fornecimento. 
 
ONDE SE LÊ: 

7- ENTREGA TÉCNICA: A empresa vecedora deverá realizar entrega técnica em até 10 

(dez) da entrega do objeto, devendo a mesma ser previamente agendada para 

conhecimento de todos participantes que terão o treinamento para uso do 

equipamento. 

 

LEIA-SE: 
7- DA ENTREGA TÉCNICA: A empresa vecedora deverá realizar entrega técnica em até 

10 (dez) da entrega do objeto, devendo a mesma ser previamente agendada para 

conhecimento de todos participantes que terão o treinamento para uso do 

equipamento. O treinamento poderá ocorrer  presencialmente, on line ou na 

modalidade EAD. 

 

 

  Tendo em vista que não houve nenhum tipo de prejuízo aos licitantes, pois se trata 

apenas de melhor adequação do edital e aumento de prazo de entrega possibilitando 

maior concorrência e melhores condições para os licitantes, a data e o horário de abertura 

do certame em tela ficam mantidos para o dia 09 de dezembro às 09:00 horas. 

 
 

      Rodeiro, 03 de dezembro de 2021. 
 

 
Fernanda de Alcantara Chagas 

Presidente 
 
 

Amanda Costa Cruz 
Membro da Comissão 

 
 

Márcia Aparecida Teixeira Gomes 
Membro da Comissão 


