
 
 

       

    
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
CNPJ: 01.611.858/0001-55 

 

Rua Olavo Bilac s/nº - CEP. 68138-000, Placas - Pará 

 
 

ERRATA Nº 01 
ERRATA AO EDITAL E ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRONICO  Nº010/2021 

 
 
OBJETO: Registro de Preço para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual Aquisição de Material 
Permanente destinado para a casa de Apoio aos pacientes TFDs., conforme preconiza o art. 21, § 4º, da Lei 8.666/93, 
a pregoeira responsável pelo procedimento em tela, comunica aos interessados a seguinte retificação no Pregão 
Eletronico nº002/2021. 
 
1 – NO ITEM 3 DO EDITAL DO TERMO DE REFERÊNCIA: 
ONDE SE LÊ: 
 
.4.ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO. 
4.1. Os objeto dessa licitação deverá ser entregue obedecendo a especificação, conforme o disposto no item 1.1 deste 
termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente. 
4.2. O fornecimento dever ser  de forma parcelada conforme a necessidade. 
4.3. O prazo de entrega do objeto não será superior a 2 dias úteis, se o prazo estiver especificado na descrição do item, 
deve ser o da descrição do item o prazo para entrega, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços. 
4.3.1. A Ordem de Serviços, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as informações 
afetas aos serviços adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada. 
 
LEIA-SE: 
 
.4.ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO. 
4.1. Os objeto dessa licitação deverá ser entregue obedecendo a especificação, conforme o disposto no item 1.1 deste 
termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente. 
4.2. O fornecimento dever ser  de forma parcelada conforme a necessidade. 
4.3. O prazo de entrega do objeto não será superior a 20 (vinte) dias úteis, se o prazo estiver especificado na descrição 
do item, deve ser o da descrição do item o prazo para entrega, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços. 
4.3.1. A Ordem de Serviços, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as informações 
afetas aos serviços adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada. 
 

Informamos que conforme estabelece o § 4° do artigo 21 da Lei 8.666/1993, dado que, a alteração afeta a formulação 

das propostas dos interessados, a data de abertura do Pregão Eletronico nº010/2021 será prorrogada para o dia 

24/03/2021 às 9h sendo a divulgação da modificação divulgada pela mesma forma que o edital original, reabrindo-se 

prazo incialmente estabelecido. 

Placas – Pará, 10 de Março de 2021. 

 

Shayane Nayara Farias Kostov 

Pregoeira Municipal 

Portaria nº008/2021 


		2021-03-10T18:14:22-0300
	SHAYANE NAYARA FARIAS KOSTOV:82022763220




