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Primeiro Adendo Modificador ao 

Edital de Pregão Presencial nº. 18/2018 
Processo Licitatório nº 29/2018 

 

 

 

O Município de Dona Emma, por força do parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.666/93, 

através de seu Prefeito Municipal em Exercício, no uso de suas atribuições legais, torna público 

para conhecimento dos interessados, que obedecendo aos princípios inerentes à Administração, 

procede as seguintes retificações:   

 
Onde se lê:  
 
12.1 – O pagamento total do objeto deste Processo Licitatório será efetuado à vista, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da data de adimplemento do objeto, atestado 

pela comissão responsável pelo seu recebimento, após a devida emissão e apresentação da 

fatura de cobrança do mesmo. 
 
Leia-se:  
 
12.1 – O pagamento total do objeto deste Processo Licitatório será efetuado à vista, no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias úteis contados a partir da data de adimplemento do objeto, atestado 

pela comissão responsável pelo seu recebimento, após a devida emissão e apresentação da 

fatura de cobrança do mesmo. 
 
Onde se lê:  
 
11.3 – Todos os pneus, câmaras de ar e protetores de aros novos, deverão ser 

disponibilizados em um local para desmontagem dos pneus usados, montagem de pneus 

novos e balanceamento das rodas, numa distância, por via pavimentada, não superior à 

60 (sessenta) quilômetros de onde está situada a Sede do Município de Dona Emma, sem 

nenhum tipo de ônus para o Contratante. 
 
Leia-se:  
 
11.3 – Todos os pneus, câmaras de ar e protetores de aros novos, deverão ser 

disponibilizados em um local para desmontagem dos pneus usados, montagem de pneus 

novos e balanceamento das rodas, numa distância, por via pavimentada, não superior à 

30 (trinta) quilômetros de onde está situada a Sede do Município de Dona Emma, sem 

nenhum tipo de ônus para o Contratante. 
 
Onde se lê:  
 
14.13 – O Licitante vencedor deverá entregar o objeto em até 5 (cinco) dias após emissão da 

Autorização de Fornecimento expedida por este Município; 
 
Leia-se:  
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14.13 – O Licitante vencedor deverá entregar o objeto em até 24 (vinte e quatro) horas após 

emissão da Autorização de Fornecimento expedida por este Município; 

 

 

 

Este adendo deve-se ao fato de correção de erro de digitação no momento da elaboração 

do edital, não prejudicando assim o prazo legal para abertura dos envelopes, apenas 

readequando o processo licitatório ao projeto inicial. 

 

 

Dona Emma (SC), 08 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

Nerci Barp 

Prefeito Municipal 
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