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ERRATA Nº 01/2016 – PR 24/2016 

A Pregoeira, após análise RETIFICA as informações que seguem: 

 

a)No item 6.8. Onde se lê:  

 

6.8.  A PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos a seguir 

relacionados, para o item ofertado, devendo a mesma ser elaborada de forma clara, concisa, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, constando na mesma a identificação da proponente, o nome de 

seu responsável legal e, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Indicação precisa, em moeda corrente nacional, do preço para a prestação dos serviços, de 

acordo com o objeto descrito, expresso de forma clara, seja em algarismo, seja por extenso. A 

DISPUTA (LANCES) SERÁ PELO MENOR VALOR MENSAL do serviço prestado. 

b)Os preços propostos, expressos em Real (R$), em algarismo e por extenso, unitário e total; 

c)Início dos serviços do objeto licitado: 04 de março de 2017; 

d) Declaração expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes à 

prestação dos serviços licitados na sede da empresa vencedora, tais como: taxas, fretes impostos, 

encargos sociais e trabalhistas, seguros, e materiais que possam influir direta ou indiretamente 

no custo do fornecimento; 

e) Identificação da empresa, com endereço, telefone, e-mail e nome do contato entre a licitante e 

o CREMERS; 

f) A proposta eletrônica de preços deve ser apresentada juntamente com a planilha de custos. 

 

 

Leia-se: 

 

6.8.  A PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos a seguir 

relacionados, para o item ofertado, devendo a mesma ser elaborada de forma clara, concisa, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, constando na mesma a identificação da proponente, o nome de 

seu responsável legal e, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Indicação precisa, em moeda corrente nacional, do preço para a prestação dos serviços, de 

acordo com o objeto descrito, expresso de forma clara, seja em algarismo, seja por extenso. A 

DISPUTA (LANCES) SERÁ PELO MENOR VALOR MENSAL do serviço prestado. 

b)Os preços propostos, expressos em Real (R$), em algarismo e por extenso, unitário e total; 

c)Início dos serviços do objeto licitado: 04 de março de 2017; 

d) Declaração expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes à 

prestação dos serviços licitados na sede da empresa vencedora, tais como: taxas, fretes impostos, 

encargos sociais e trabalhistas, seguros, e materiais que possam influir direta ou indiretamente 

no custo do fornecimento; 

e) Identificação da empresa, com endereço, telefone, e-mail e nome do contato entre a licitante e 

o CREMERS; 

f) A proposta eletrônica de preços deve ser apresentada juntamente com a planilha de custos. 
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