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ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO N.º 
114/2015 - PREGÃO PRESENCIAL n.º 047/2015 

 
 
NO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 
047/2015, ONDE SE LÊ: 
 
Item 16.2 – 
 
16.2 - DO LICITANTE VENCEDOR: 

 

 (...) 
 Responder por quaisquer danos que por sua culpa ou dolo venham 

a ser causados á Prefeitura ou a terceiros, durante o fornecimento 
dos produtos, inclusive pelos atos praticados pelo funcionário 

designado para o fornecimento ficando, assim, afastada qualquer 
responsabilidade da Prefeitura Municipal, podendo esta, no 

entanto, reter quantias e pagamentos para o fim de garantir o 
referido ressarcimento. 

 (...) 

 
LEIA-SE: 
 
 
Item 16.2 – 
 
16.2 - DO LICITANTE VENCEDOR: 
 

 (...) 
 Responder por quaisquer danos que por sua culpa ou dolo venham 

a ser causados á Prefeitura ou a terceiros, durante A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS, inclusive pelos atos praticados pelo funcionário 

designado para A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ficando, assim, 
afastada qualquer responsabilidade da Prefeitura Municipal, 
podendo esta, no entanto, reter quantias e pagamentos para o fim 

de garantir o referido ressarcimento. 
 (...) 
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NA MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO 
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 
047/2015, ONDE SE LÊ: 
 
Item 1.2 –O Licitante adjudicatário se compromete a fornecer os produtos 

constante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do Pregão Presencial 

nº___/2015, em conformidade com as necessidades do contratante de 

acordo com a emissão de Autorização de Fornecimento. 

Item 1.3 –O Licitante adjudicatário fornecerá os produtos, de acordo com 

as necessidades do comprador, de forma parcelada, após o recebimento da 

respectiva autorização de fornecimento ou outro instrumento equivalente. 

 
Item 1.4 –Os PRODUTOS deverão estar em conformidade com as normas 

vigentes. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações 

pré-fixadas e o fornecimento efetuado, será aplicada à Contratada sanções 

previstas neste edital e na legislação vigente. 

 
Item 3.2 –  
 
3.2 - DO LICITANTE VENCEDOR: 
 

 (...) 

 Responder por quaisquer danos que por sua culpa ou dolo venham 
a ser causados á Prefeitura ou a terceiros, durante o fornecimento 

dos produtos, inclusive pelos atos praticados pelo funcionário 
designado para o fornecimento ficando, assim, afastada qualquer 

responsabilidade da Prefeitura Municipal, podendo esta, no 
entanto, reter quantias e pagamentos para o fim de garantir o 

referido ressarcimento. 
 (...) 

 
Item 9.2.2 –20% (vinte por cento) sobre o valor do produto não 

realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o 

conseqüente cancelamento do contrato; 

 

 

http://www.arantina.mg.gov.br/
mailto:arantina@arantina.mg.gov.br


  Prefeitura Municipal de Arantina 
Rua Juca Pereira, 31 Centro CNPJ n.º 17.952.508/0001-92 

www.arantina.mg.gov.br – arantina@arantina.mg.gov.br 

 

 

 

 
LEIA-SE: 
 
Item 1.2 –O Licitante adjudicatário se compromete A EXECUTAR O 

SERVIÇO constante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do Pregão Presencial 

nº___/2015, em conformidade com as necessidades do contratante de 

acordo com a emissão de Autorização de Fornecimento. 

Item 1.3 –O Licitante adjudicatário EXECUTARÁ O SERVIÇO, de acordo 

com as necessidades do comprador, de forma parcelada, após o 

recebimento da respectiva ORDEM DE SERVIÇO ou outro instrumento 

equivalente. 

Item 1.4 –O SERVIÇO deverá estar em conformidade com as normas 

vigentes. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações 

pré-fixadas e A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, será aplicada à Contratada 

sanções previstas neste edital e na legislação vigente. 

Item 3.2 – 
 
3.2 - DO LICITANTE VENCEDOR: 
 

 (...) 
 Responder por quaisquer danos que por sua culpa ou dolo venham 

a ser causados á Prefeitura ou a terceiros, durante A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS, inclusive pelos atos praticados pelo funcionário 

designado para A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ficando, assim, 
afastada qualquer responsabilidade da Prefeitura Municipal, 

podendo esta, no entanto, reter quantias e pagamentos para o fim 
de garantir o referido ressarcimento. 

 (...) 

 
 
Item 9.2.2 –20% (vinte por cento) sobre o valor do SERVIÇO não 

realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o 

conseqüente cancelamento do contrato; 

 
FICA EXCLUIDA A CLÁUSULA SEXTA DA MINUTA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, POR SER IDENTICA A CLÁUSULA 
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TERCEIRA DA REFERIDA MINUTA E RENUMERADA AS 
DEMAIS CLAÚSULAS. 
 

ARANTINA, 05 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

 

Pregoeira: 

Apoio: 

Apoio: 
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