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MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 

ERRATA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 - PROCESSO Nº 46/2022 
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 

 
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ADAPTADO PARA CADEIRANTE PARA SECRETARIA DE ESPORTE E 
LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

Em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, XIX do Art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002 
e art. 22 do Decreto Federal nº 10.024/2019, o Município de Itapoá torna público as alterações promovidas no edital do 
Pregão Eletrônico nº 25/2022 - Processo nº 46/2022. 

Em virtude de pedido de esclarecimento enviado através do Portal de Compras Públicas no dia 26/05/2022, que 
culminou a presente errata. 

Por tratar-se de erro material, a data de abertura mantém-se a mesma, não ferindo os princípios do art. 21, §4º da 
Lei 8.666/1993, in verbis: 

§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma 
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas. (grifo nosso) 
 

O Município de Itapoá torna públicas as seguintes alterações ao edital em epígrafe: 
 

ONDE CONSTA: 

 
15.1. O contrato iniciará na data da assinatura, e o seu término está condicionado à entrega total do objeto ou até 31/12/2022. 
O objeto deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias corridos a partir da emissão da ordem de entrega, no local definido 
no Anexo II - Termo de Referência. 
 
16.2. A entrega do objeto dar-se-á em até 15 (quinze) dias corridos, após a assinatura do contrato/ata de registro preço 
e da Ordem de Compra emitida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social. 
 
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
b) O objeto deverá ser entregue em até 15 (quinze) dias corridos a partir da emissão da ordem de entrega, correndo por 
conta da adjudicatária/contratada as despesas com transporte, seguros, tributos e demais encargos decorrentes da aquisição. 
 

PASSA A VIGORAR: 

 
15.1. O contrato iniciará na data da assinatura, e o seu término está condicionado à entrega total do objeto ou até 31/12/2022. 
O objeto deverá ser entregue em até 90 (noventa) dias a partir da emissão da ordem de entrega, no local definido no 
Anexo II - Termo de Referência. 
 
16.2. A entrega do objeto dar-se-á em até 90 (noventa) dias, após a assinatura do contrato/ata de registro preço e da 
Ordem de Compra emitida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social. 
 
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
b) O objeto deverá ser entregue em até 90 (noventa) dias a partir da emissão da ordem de entrega, correndo por conta 
da adjudicatária/contratada as despesas com transporte, seguros, tributos e demais encargos decorrentes da aquisição. 
 

Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital. 
Itapoá, 27 de maio de 2022. 
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DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 

 
 
 
 

KARINA JUSSARA DOS SANTOS OESTERREICH 
PREGOEIRA 

 


