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 II ERRATA DO EDITAL 

PROCESSO Nº 144/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2022 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2022 

 
CONSIDERANDO o pedido de esclarecimentos apresentado junto ao sistema de pregão eletrônico BLL Compras;  
 

             CONSIDERANDO a necessidade de adequar o prazo de entrega do objeto de forma compatível com o mercado; 
 
             CONSIDERANDO os orçamentos de preços e condições anexos ao processo; 
              
             CONSIDERANDO os princípios elencados na Lei Federal 8.666/93 e na Lei Federal 10.520/2002; 
  
 
O município de Carandaí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na lei federal 10.520/02 e, subsidiariamente, na lei 
federal n°8.666/93, e suas alterações, torna público as seguintes alterações: 
 

1.  
 

 
Onde se lê: 

 
 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
(...) 
 
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
O prazo máximo de entrega é de 10 (dez) dias, contados a partir do envio da Ordem de Fornecimento, via e-mail. O 
local de entrega será informado junto a ordem de fornecimento quando dentro do perímetro urbano do município de 
Carandaí. 
 
 

Leia-se  
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
(...) 
 
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
O prazo máximo de entrega é de 180 (cento e oitenta e dias) dias, contados a partir do envio da Ordem de 
Fornecimento, via e-mail. O local de entrega será informado junto a ordem de fornecimento quando dentro do 
perímetro urbano do município de Carandaí. 
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O mesmo ocorrerá no site https://bllcompras.com, em nova data com Término do recebimento das propostas: às 08h 00mim 
do dia 04/01/2023. Início da sessão de disputa de preços: às 09h 00mim do dia 04/01/2023, horário de Brasília 
 
*Demais pontos deste Edital permanecem inalterados.  

 
 Carandaí, 19 de dezembro de 2022 

 
 

Fabiano Miguel Tavares Campos 
Pregoeiro. 


