ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

ERRATA N° 001/2017
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 003/2017 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO
FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÕES E LENTES)
O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/AL, através de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria n°
026/2017, COMUNICA aos interessados, que foi feita a correção no Edital de Pregão nº 003/2017.
1. Tendo em vista o equívoco cometido quando da inobservância de recomendação da
Procuradoria Jurídica Municipal, contida no Parecer emitido sobre a Minuta do Instrumento
Convocatório, o que impede a realização da reunião de abertura no dia e hora previstos no
Instrumento Convocatório, o Pregoeiro do Município de Campo Alegre resolve adiar a
abertura do Pregão Presencial nº 003/2017, assim, onde se lê: “abertura do Pregão
Presencial nº 003/2017, às 09:00 horas do dia 24 de Janeiro de 2017” leia-se “abertura do
Pregão Presencial nº 003/2017, às 08:30 horas do dia 03 de Fevereiro de 2017”.
2. Desse modo, faz-se a inserção do subitem 6.7.1, subitem 6.7.2 e subitem 12.1 com os
seguintes dizeres:
“6.7.1. A entrega dos óculos deverá ser realizada durante a semana, em horário
comercial, em conformidade com as exigências legais;”
“6.7.2. Caso a empresa não seja sediada no Município de Campo Alegre, a mesma, por
meio de profissional treinado, deverá ir ao local onde o beneficiário estiver para tirar as
medidas e verificar a armação que será usada, sem qualquer ônus para o Município;”
“6.7.3. Os óculos de grau (armações e lentes) deverão ser entregues nos locais definidos
na Ordem de Fornecimento, mediante atestado de recebimento, sem qualquer ônus para o
município;”
“12.1. Os óculos de grau (armações e lentes), objeto desta licitação, deverão ser
confeccionados e entregues ao Município, mediante Ordem de Fornecimento
acompanhada de receita médica com carimbo e assinatura de um responsável da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direito a Cidadania, de acordo com a
necessidade da Administração Municipal.”
3. As demais informações existentes no Edital ficam mantidas.
Os interessados poderão no horário das 08:00 às 11:00, nos dias normais de expediente,
obter demais informações na COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, localizada na Sede da
Secretarias da Prefeitura de Campo Alegre, localizado na Avenida Monsenho Hildebrando
Veríssimo Guimarães, nº 002, 1º Andar, centro, Campo Alegre/AL – FONE/FAX: (82) 3275-1467.
Campo Alegre, 20 de Janeiro de 2017.
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