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ERRATA DE EDITAL E ANEXOS DE LICITAÇÃO  

 

 PREGÃO PRESENCIAL 01/2017 - COMPUR 

 

 
No subitem 1.2.8 do Edital onde se lê: 

 

Estima-se o valor global desta licitação em R$ 2.242.123,50 (Dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, 

cento e vinte e três reais e cinquenta centavos), pelo período de 6 (seis) meses. 

 

LEIA-SE: 

 

Estima-se o valor global desta licitação em R$ 2.240.123,50 (Dois milhões, duzentos e quarenta mil, cento e 

vinte e três reais e cinquenta centavos), pelo período de 6 (seis) meses. 

 

No subitem 8.22 do Edital onde se lê: 

 

O valor estimado do Contrato será de R$ 2.242.123,50 (Dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, cento e 

vinte e três reais e cinquenta centavos), pelo período de 6 (seis) meses. 

LEIA-SE: 

 

O valor estimado do Contrato será de R$ 2.240.123,50 (Dois milhões, duzentos e quarenta mil, cento e vinte 

e três reais e cinquenta centavos), pelo período de 6 (seis) meses. 

No subitem 5.5 do Anexo I – Termo de Referência onde se lê: 

 

Valor do Serviço: No que concerne ao valor dos serviços prestados para atendimento ao objeto do contrato, 

após aprovado na qualificação técnica, será o do menor preço, tendo como valor referencial o valor máximo 

para o período de 6 (seis) meses de R$ 2.242.123,50 (Dois milhões, duzentos e quarenta e dois mil, cento e 

vinte e três reais e cinquenta centavos), conforme planilha de custo e formação de preço para atender a 

exigência dos serviços a serem contratados, a saber: 

 

LEIA-SE 

 

Valor do Serviço: No que concerne ao valor dos serviços prestados para atendimento ao objeto do contrato, 

após aprovado na qualificação técnica, será o do menor preço, tendo como valor referencial o valor máximo 

para o período de 6 (seis) meses de R$ 2.240.123,50 (Dois milhões, duzentos e quarenta mil, cento e vinte e 

três reais e cinquenta centavos), conforme planilha de custo e formação de preço para atender a exigência dos 

serviços a serem contratados, a saber: 

 

Balneário Camboriú, 30 de Novembro de 2017. 

 

 

ARY EUCLIDES DE SOUZA FILHO 

Diretor-Presidente 

 


