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EDITAL Nº 02 DO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº  15/2016 

 

Retificação do Edital nº01 do Pregão nº 15/2016.   

 

1- ERRATA: 

NO PREÂMBULO  

 

Onde se lê: A Câmara Municipal de Marataízes CMM - ES, localizada a Avenida Lacerda 

de Aguiar, nº 113, Centro - Marataízes - Espírito Santo, torna público que realizará no dia 21 

de dezembro....  

 

Leia-se: A Câmara Municipal de Marataízes CMM - ES, localizada a Avenida Lacerda de 

Aguiar, nº 113, Centro - Marataízes - Espírito Santo, torna público que realizará no dia 22 

de dezembro.... 

 

 

2- ERRATA:  

 

ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA 

NO TITULO 3 - DA VISITA TÉCNICA 

 

Onde se lê : 3.1 As empresas interessadas em participar do  lote 7  - Equipamento de som 

para o Plenário, deverão realizar visita técnica para avaliação da instalação e regulagem  de  

todos os equipamentos. 

 

Leia-se: 3.1 As empresas interessadas em participar do lote único  - fornecimento e 

instalação de aparelhos condicionadores de ar (ar-condicionado), tipo SPLIT, deverão 

realizar visita técnica para avaliação da instalação de todos os equipamentos. 

 

Onde se lê : 5.2. Após visita técnica, a CMM-ES fornecerá o comprovante  (ANEXO  07)  

que deverá ser apresentado no momento da licitação, juntamente com os demais anexos, sob 

pena de desclassificação. 

Leia-se: 3.2. Após visita técnica, a CMM-ES fornecerá o comprovante  (ANEXO  10)  que 

deverá ser apresentado no momento da licitação, juntamente com os demais anexos, sob 

pena de desclassificação. 
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3- ERRATA:  

 

ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA 

     NO TITULO 10 - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO  

 

Onde se lê : 10.2- Os procedimentos de fiscalização foram descritos no item 10 deste Termo; 

 

Leia-se: 10.2- Os procedimentos de fiscalização foram descritos no item 11 deste Termo; 

 

 

     4-ERRATA:  

    

     ANEXO 8 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Onde se lê : Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital nº 13/2016, 

apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e 

seus anexos, com os quais concordamos plenamente. 

 

Leia-se: Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital nº 15/2016, 

apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e 

seus anexos, com os quais concordamos plenamente. 

 

Onde se lê : O valor total de nossa proposta para o fornecimento dos equipamentos, 

conforme as especificações do Edital nº 13/2016 é de R$ ___________ 

(___________________________________), conforme planilha a seguir.  

 

Leia-se: O valor total de nossa proposta para o fornecimento dos equipamentos, conforme 

as especificações do Edital nº 15/2016 é de R$ ___________ 

(___________________________________), conforme planilha a seguir.  

 

 

Marataízes, 14 de dezembro de 2016. 

 

MARIA ELIZABETH DUARTE RUFFOLO  

PREGOEIRA 


