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MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE 

 

ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 

 

O Prefeito Municipal, Celso Biegelmeier, no uso de suas atribuições legais, comunica a 

todos os interessados e para que haja amplo conhecimento público, a expedição da 

presente comunicação em forma de errata para esclarecimentos e orientações aos 

licitantes interessados. 

 

Devido a divergências entre edital e publicação resumida apresentada no Diário Oficial dos 

Municípios relativas à data da sessão pública do pregão, e de forma a percorrer os prazos 

legais estabelecidos na Lei 10.520/2002, ficam estabelecidas as seguintes retificações: 

 

NO PREÂMBULO DO EDITAL: 

Onde se lê: 

O Pregão Presencial, sob forma de registro de preços será realizado no dia 07 de março 

de 2019, com início às 08h30min. 

Leia-se: 

O Pregão Presencial, sob forma de registro de preços será realizado no dia 19 de março 

de 2019, com início às 08h30min. 

 

NA CLÁUSULA QUARTA – CREDENCIAMENTO: 

Onde se lê: 

Credenciamento dar-se-á até às 08h20min do dia 07 de março de 2019. 

Leia-se: 

Credenciamento dar-se-á até às 08h20min do dia 19 de março de 2019. 

 

Para que haja amplo conhecimento deste, e que se percorram os prazos legais, fica 
remarcado o pregão presencial para a data de 19 de março de 2019, com início às 
08h30min (horário de Brasília), junto a Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de 
Bandeirante – SC, sito a Avenida Santo Antônio, 1069, Centro, CEP 89905-000, sendo que 
os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e de PROPOSTAS serão protocolados até as 08h20min 
do mesmo dia, quando serão apresentados os DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO. 
 
Maiores informações pelo fone (049) 3626 0012.  

 

Bandeirante/SC, 06 de março de 2019. 

 
 
 
_______________________________ 
Celso Biegelmeier – Prefeito Municipal 
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