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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0007/2018-PMA 

ERRATA 

 

Onde se lê:  

19. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO DE ENTREGA. 

19.2. O prazo para entrega dos materiais, não deverá exceder o máximo de 20 (vinte) dias 

corridos, o descumprimento estará passível de sanções administrativas.   

Leia: 19. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E PRAZO DE ENTREGA. 

19.2. O prazo para entrega dos materiais, não deverá exceder o máximo de 30 (trinta) dias 

corridos, o descumprimento estará passível de sanções administrativas.  

 

MINUTA DO EDITAL 

Onde se lê:  

20.8.2. DAS OBRIGAÇÕES DAS CONTRATADAS: 

20.8.2.1. MATERIAIS 

a) Fornecer o objeto (MATERIAIS) da presente licitação, no prazo de máximo de 07(sete) 

dias corridos estabelecido para a garantia técnica, de acordo com o as especificações 

técnicas estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este instrumento, através da 

requisição expedida pela Prefeitura ou Secretarias, contados a partir da data da 

assinatura do contrato; 

Leia:  

20.8.2. DAS OBRIGAÇÕES DAS CONTRATADAS: 

20.8.2.1. MATERIAIS 

a) Fornecer o objeto (MATERIAIS) da presente licitação, no prazo de máximo de 30(trinta) 

dias corridos estabelecido para a garantia técnica, de acordo com o as especificações 

técnicas estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este instrumento, através da 

requisição expedida pela Prefeitura ou Secretarias, contados a partir da data da 

assinatura do contrato; 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Onde se lê:  

c) Prazo de Entrega: Em até (dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho/Ordem de 

Fornecimento. 

Leia:  

c) Prazo de Entrega: Em até (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho/Ordem 

de Fornecimento. 

Afuá - Pará, 23 de março de 2018. 

 

 

Márcio Antonio Ferreira Nery 

Pregoeiro da PMA 
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