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PROCESSO DE LICITAÇÃO DE N° 024/2021 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021 
 
 
Objeto: Registro de preços para possível aquisição de materiais para confecção de 
kits de enxoval, conforme relação de itens constante do Anexo “E” deste Edital. 

 
 

ERRATA N° 001 
 

O Município de Cerro Negro, pessoa jurídica de direito público interno, situado 
a Rua Orides Delfes Furtado, 739, Centro, SC, nesta Cidade, TORNA PÚBLICA a 
ocorrência de CORREÇÃO no EDITAL da licitação modalidade Pregão Presencial 
013/2021, na seguinte conformidade: 
 

Nos subitens 1.2 e 1.3 “E” do presente edital: 
 

- Onde se lê: 
  

- 1.2 - O recebimento dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 
– DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a 
documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até às 09h45 do dia 
30 de julho de 2021, no Setor de Compras desta Prefeitura, situado no 
endereço acima indicado.  

 
1.3 - A abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a 
partir das 10h00 do dia 30 de julho de 2021, em sessão pública, realizada na 
Sala de Licitações da Prefeitura de Cerro Negro, situada no endereço citado no 
item 1.1. 

 

-    Leia-se:  
 
1.2 - O recebimento dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 
– DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a 
documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até às 09h45 do dia 
03 de agosto de 2021, no Setor de Compras desta Prefeitura, situado no 
endereço acima indicado. 
 
1.3 - A abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á 
partir das 10h00 do dia 03 de agosto de 2021, em sessão pública, realizada 
na Sala de Licitações da Prefeitura de Cerro Negro, situada no endereço citado 
no item 1.1. 

  
 
Cerro Negro, 27 de julho de 2021 

 
 

ADEMILSON CONRADO 
Prefeito Municipal 


