ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA
Rua São José, 05 – Centro
CEP: 59.930-000
Tel.: (84) 3357-0027

ADENDO AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00914/2021
O MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN, por meio da Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e Esportes, considerando que a Administração pública, por
princípio, pode a qualquer tempo rever seus atos, com vistas a corrigir falhas ou prevenilas, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que a CLÁUSULA
QUINTA – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS passa a ter a redação do subitem
5.6 para assim manter conformidade:

5.6 – Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:
a) Preço: preço unitário para o item, em moeda corrente nacional, em algarismo com no
máximo DUAS CASAS DECIMAIS após a vírgula;
b) Marcas, modelos e especificações do item – quando se tratar de aquisições –;
c) Custos: Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte,
seguro, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais),
obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e
todos os ônus diretos;
c.1) a proposta de preços deverá ser acompanhada com a devida planilha de
composição de custos e formação de preços.
c.2) em caso de descumprimento do item c.1, a proposta de preços será imediatamente
DESCLASSIFICADA.
c.3) a proposta de preços da vencedora deverá ser apresentada – anexada ao Portal de
Compras Públicas – no prazo de até 02 (duas) horas a contar da comunicação por parte
do Pregoeiro.
d) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessão deste Pregão Eletrônico;
e) Prazo de entrega: conforme termo de referência;
f) Prazo de pagamento: conforme termo de referência;
g) Dados bancários: Se possível, a licitante vencedora deverá informar em sua
proposta os dados bancários para depósito;
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h) O modelo sugestivo para apresentação da proposta de preços, será de acordo com o
anexo I deste adendo.

Permanecem inalterados os demais termos.

Coronel João Pessoa-RN, 03 de setembro de 2021.
__________________________________________
Adezi Medeiros de Carvalho
Sec. Mun. Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
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ANEXO I
MODELO SUGESTIVO PARA PROPOSTA DE PREÇOS
À Comissão de Pregão
Município de Coronel João Pessoa/RN
Rua São José, 05, centro, Coronel João Pessoa/RN

A ______________________________, CNPJ nº ________________, sediada
___________(endereço completo)______________, se propõe a executar os serviços de –----- atendendo todas as especificações e condições estipuladas no Edital de Licitação e
seus anexos e nos valores abaixo:

COLUNA
1

ITEM
1

COLUNA 2

COLUNA 3

COLUNA 4

COLUNA 5

COLUNA 6

COLUNA 7

COLUNA 8

DESCRIÇÃO

UNID.
MEDIDA

QTD
VIGÊNCIA

QTD MÊS

VALOR
UNT

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

Mês

12

Quantidade de
profissionais/mês

Valor por
profissional

= COLUNA 6
X
COLUNA 5

= COLUNA
7
X
COLUNA 4

Descrição
item

do

Observação: o valor preenchido no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS deverá
ser o valor correspondente a coluna 7 (valor total mensal), não sendo inferior ao valor
de referência divulgado.
– Prazo de validade da Proposta de Preços: 60 (sessenta) dias consecutivos;
– Informações para assinatura do Contrato:
– Nome:
– Cargo:
– RG:
– CPF:
– Telefone/Fax: E-mail:
– CC/Agência/Banco para crédito
Local e data.
Assinatura e Nome do Representante Legal da Empresa.

