O MUNICIPIO DE Três Palmeiras, através de seu Pregoeiro e Equipe de
Apoio, designados pela Portaria nº 159/2014, torna público para conhecimento dos
interessados que procede-se a presente correção nas características do edital, assim como se
segue:

Onde se lê:

55.1 -

PROPOSTA DE PREÇO:
A

proposta,

cujo

prazo

de

validade

é

fixado

pela

Administração em 60 dias, deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa,
ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) razão social da empresa;
b) descrição completa do produto ofertado, inserir marca;
c) descrição do objeto ofertado, contendo o preço unitário e global
da proposta, em moeda corrente nacional, com duas casas decimais, apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No preço
proposto deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, tributos e custos, diretos
ou indiretos, relacionadas com o objeto da presente licitação.
d) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias.

Leia-se:

55.1 -

PROPOSTA DE PREÇO:
A

proposta,

cujo

prazo

de

validade

é

fixado

pela

Administração em 60 dias, deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa,
ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) razão social da empresa;
b) descrição completa do produto ofertado, inserir marca;
c) descrição do objeto ofertado, contendo o preço unitário e global
da proposta, em moeda corrente nacional, com três casas decimais, apurado à data de sua

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. No preço
proposto deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, tributos e custos, diretos
ou indiretos, relacionadas com o objeto da presente licitação.
d) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias.

Três Palmeiras, 27 de julho de 2015

Giovane Spanner
Pregoeiro

