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Prefeitura Municipal de
Brumado publica:
 Errata Nº 01 – Pregão Presencial Para Registro De Preços Nº 5-2021 Objeto: Registro de preços para atender despesa com aquisição de tiras
reagentes e sistema de punção capilar digital, para futuras contratações,
de acordo com a conveniência e necessidade da administração pública
municipal.
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Brumado

Erratas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ Nº 14.105.704/0001-33
ERRATA Nº 01– PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5-2021

OBJETOǣREGISTRO DE PREÇOS  atender despesa com aquisição de tiras
reagentes e sistema de punção capilar digitalǡ   Ùǡ   
 ²   ï  Ǥ

 MUNICÍPIO DE BRUMADO-BAǡ ±  Comissão de Licitações, 
±    ǡ ǡ ± ǡ  ï  
͑ͲͳPREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 52021,         À ͑ ͷʹʹͷǡ       ͑ Ͷͺ 
   ȋȌͳʹȀͲ͵ȀʹͲʹͳǤ
No Anexo I – Termo de Referência: 10 – Obrigações do Fornecedor, item
10.10ǡ3ǣǲ  ±
ǡ   ǡ    ǡ     
 À ǡ  
ǤǳǡLEIA-SE:“O detentor do Termo de Compromisso de Fornecimento é obrigado
a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais em que
se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o
objeto deste Termo. Além disso, deverá fornecer aparelhos conforme necessidade
do município, bem como a troca dos aparelhos já existentes”.


No Anexo VII – Termo de Compromisso de Fornecimento: CLÁUSULA QUINTA
- OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR, Item 5.10ǡ3ǣǲ
      ±   ǡ   ǡ
   ǡ        À ǡ  
  ǤǳǡLEIA-SE:“O detentor
do Termo de Compromisso de Fornecimento é obrigado a corrigir, remover ou
substituir, totalmente às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios,
defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto deste Termo. Além
disso, deverá fornecer aparelhos conforme necessidade do município, bem como a
troca dos aparelhos já existentes”.


 dia 25 de março de 2021 às
09:00hs (nove horas)ǡǤʹͳǡȚͶ͑ǡ ͑ͺǤȀͻ͵Ǥ


 Ǧ

 


Ø 
ǣȀȀǤǤǤȀȀȀȀ          
ǡ       ǡ ͑ Ͷͳͷǡ ǡ Ȁǡ  
       Ȃ Ǥ     Ǧ  
ǣȀȀǤǤǤȀȀȀȀ ǤȂ
ȂͲ͵ͶͶͳǦͺͺͳǤǡͳȀͲ͵ȀʹͲʹͳǤ

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RBPBHVK8GZD9SOBFYTEQOQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

