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ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2019 
 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

GRÁFICO (MATERIAIS DE IMPRESSÃO GRÁFICA). 

 

 

Cametá, 23 de setembro de 2019. 

 

No item 8.7 da minuta do Edital: 

Onde se lê:  

“a.4) Declaração de responsabilidade pela qualidade dos medicamentos, assinada com 

certificado digital e firma reconhecida, materiais fornecidos, inclusive com a promoção de 

readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do 

objeto contratado;” 

 

Leia-se:  

“a.4) Declaração de responsabilidade pela qualidade dos materiais, assinada com certificado 

digital e firma reconhecida, materiais fornecidos, inclusive com a promoção de readequações, 

sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto 

contratado;” 

 

 

No item 8.1.1. da minuta do Contrato: 

Onde se lê:  

“a) Entrega em parcelas, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, tendo a 

contratada o prazo de 10 (dez dias) para entregar o medicamento solicitado; 

b) As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de 

total responsabilidade da contratada. 

c) Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o contrato, a contratada 

deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo de 48 (quarenta e oito horas) dos medicamentos, sem 

prejuízo das sanções previstas.” 

 

Leia-se:  

“a) Entrega em parcelas, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, tendo a 

contratada o prazo de 10 (dez dias) para entregar o materiais solicitado; 

b) As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é de 

total responsabilidade da contratada. 

c) Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o contrato, a contratada 

deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo de 48 (quarenta e oito horas) dos materiais, sem 

prejuízo das sanções previstas.” 

 

 

Está errata não altera ou afeta a formulação das propostas, por este motivo com base no 4o do 

Art. 21. da lei Federal 8.666/93, não há, necessidade de se reabrir o prazo inicialmente estabelecido. 
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______________________________ 

Márcio Vieira Gonçalves 

Pregoeiro 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Cametá 
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