
  
             ______________________________________________________________________________________________________________ 

      
Rua Garcia Braga, 93 – Tel. (14)3377-9700 – CEP 18.940-000 – C. Postal 13 – SÃO PEDRO DO TURVO – SP  

E-mails - licitacao@saopedrodoturvo.sp.gov.br / compras@saopedrodoturvo.sp.gov.br Site - www.saopedrodoturvo.sp.gov.br 

 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
Estado de São Paulo 

CNPJ 44.567.014/0001-67 

 
TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 
REF: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 043/2018 
 
PAULO CESAR DE OLIVEIRA, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, torna pública a 
RETIFICAÇÃO do Edital do Pregão Presencial SRP 043/2018, que tem como objeto eventuais aquisições 
de cestas básicas para atender a demanda do Departamento Social, nos termos do artigo 21, §4º, da Lei 
8.666/93. 
 
Onde se lê: 

11.1 - Os itens homologados para a empresa vencedora deverão ser entregues no local indicado pelo 
requisitante, em até 05 dias úteis após a emissão das requisições pelo Departamento de Compras da 
Prefeitura Municipal. Sendo o seu fornecimento parcelado até o vencimento do cotrato. 

. 
Leia-se: 

11.1 - Os itens homologados para a empresa vencedora deverão ser entregues no local indicado pelo 
requisitante, em até 24 horas após a emissão das requisições pelo Departamento de Compras da 
Prefeitura Municipal. Sendo o seu fornecimento parcelado até o vencimento do contrato. 
 

Onde se lê: 

11.2 - O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do documento fiscal pela empresa 
vencedora. 
 
Leia-se:  

11.2 - O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão do documento fiscal pela empresa 
vencedora. 
 

ANEXO l 

 

Onde se lê: 

2.1 Os itens homologados para a empresa vencedora deverão ser entregues no local indicado pelo 
requisitante, em até 06 horas após a emissão das requisições pelo Departamento de Compras da 
Prefeitura Municipal, de acordo com a quantidade solicitada. 
 

Leia-se: 

2.1 Os itens homologados para a empresa vencedora deverão ser entregues no local indicado pelo 
requisitante, em até 24 horas após a emissão das requisições pelo Departamento de Compras da 
Prefeitura Municipal, de acordo com a quantidade solicitada. 
 

Pelo motivo das alterações o Pregão Presencial SRP Nº 043/2018 será realizado no dia 25/10/2018, 
na mesma hora e local indicados no Edital. 
 
Os demais termos da referida licitação permanecem inalterados. 

 
 

São Pedro do Turvo, 15 de outubro de 2018. 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Paulo Cesar de Oliveira 

Pregoeiro 
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