
 
 

 

 

 

Errata nº 01/2019 referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019 . 

Onde lê-se: 

3.2 - A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos: 
 

a) Ser apresentada no formulário ANEXO II ou segundo seu modelo, com 
prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias, contendo especificação detalhada 
dos materiais cotados, segundo às exigências mínimas apresentadas no Capítulo 1 
deste Edital. Não serão permitidas alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. 
Recomenda-se aos senhores licitantes que, dentro do possível, utilizem o 
formulário anexo ao edital, pois agiliza a análise das propostas e reduz os erros 
de elaboração das mesmas;  

b) Conter o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou 
social), o nº do CNPJ e da Inscrição Estadual ou Municipal; 

c) Suas folhas devem estar assinadas e rubricadas pelo seu 
representante legal; 

d) Conter declaração de que os preços apresentados compreendem 
todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, 
encargos sociais e trabalhistas, fretes e seguros; 

e) Conter prazo de entrega conforme alínea ‘’a’’ do item 1.2 deste Edital, 
ou seja, no máximo 15 (minutos) após recebimento da autorização de fornecimento; 
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Calmon, 17 de setembro de 2019 

 

 

Cleide Stachera de Lima 

Responsável Pelo Setor de Licitações. 

 

 

 

 


