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PROCESSO LICITATÓRIO N° 26/2012 
EDITAL DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N° 26/2012 

 
ERRATA 01 

 
A presente ERRATA tem por objetivo corrigir erros, conforme itens a seguir: 
No “item 14 - DA ENTREGA E EXECUSSÃO DOS E SERVIÇOS” da presente carta, onde estava escrito: 
 
14 - DA ENTREGA E EXECUSSÃO DOS E SERVIÇOS 
... 
14.2 - O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 
57, parágrafo 1°, da Lei n° 8.666/93. 
 
Leia-se: 
14 - DA ENTREGA E EXECUSSÃO DOS SERVIÇOS 
... 
14.2 - Do prazo para entrega dos serviços: 
14.2.1 - Plano de trabalho: até 10 dias após a assinatura do contrato; 
14.2.2 - Produto final: até 60 dias após a assinatura do contrato.  

 
Na CLAUSULA SEXTA – Das parcelas e dos produtos a serem entregues da MINUTA DE CONTRATO, 
ANEXO IV da presente carta. 
 
Onde esta escrito: 
... 
6.1.1 – PRIMEIRA PARCELA – Produto 1 
Apresentação do plano de trabalho contendo metodologia de elaboração do documento e a 
estrutura organizativa do mesmo. Valor da parcela: R$ 2.400,00 correspondente a 30% do valor total. 
6.1.2 – SEGUNDA PARCELA – Produto 2 
Apresentação do documento final corrigido em duas vias, sendo uma impressa e assinada e outra 
digital em CD-ROM. Valor parcela: R$ 5.600,00 correspondente a 70% do valor total. 
 
Leia-se: 
... 
6.1.1 – PRIMEIRA PARCELA – Produto 1 
Apresentação do plano de trabalho contendo metodologia de elaboração do documento e a 
estrutura organizativa do mesmo. Valor da parcela: R$ 2.400,00 correspondente a 30% do valor total. 
Prazo de entrega: até 10 dias após a assinatura do contrato. 
6.1.2 – SEGUNDA PARCELA – Produto 2 
Apresentação do documento final corrigido em duas vias, sendo uma impressa e assinada e outra 
digital em CD-ROM. Valor parcela: R$ 5.600,00 correspondente a 70% do valor total. Prazo de 
entrega: até 60 dias após a assinatura do contrato. 

 
Chapecó, 05 de outubro de 2012. 
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