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ERRATA Nº 1– PREGÃO PRESENCIAL Nº 3-2023 
 
OBJETO: Atender despesa com contratação de empresa especializada em preparo de 
gêneros alimentícios a serem fornecidos aos alunos das Escolas Municipais em 
Tempo Integral e Creches Municipais, conforme especificações e quantitativos 
constantes no Termo de Referência. 
 
O MUNICÍPIO DE BRUMADO-BA, através da Comissão de Licitações, por intermédio de 
sua Pregoeira, vem, através desta, tornar pública aos interessados a Errata Nº 1 ao 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3-2023, publicado no Diário Oficial do Município Nº 7684, 
Diário Oficial da União Nº 45 e Jornal de Grande Circulação (Correio) no dia 07/03/2023.  
 
 
No tópico 14.4 - “14.4.1.1” do Edital, Onde se lê: “As quantidades e prazos dos atestados 
não podem ser inferiores a 40% (quarenta por cento) do objeto licitado”. 
 
LEIA-SE: “14.4.1.1 – As quantidades e prazos dos atestados não podem ser inferiores a 
3% (três por cento) do objeto licitado”.  
 
 
Desse modo, diante a modificação realizada no Edital, altera-se a data de realização do 
certame presencial para o dia 23 de março de 2023 às 09h (nove horas), nos termos do 
art. 21, § 4º, da Lei Federal Nº 8.666/93. Além disso, a vistoria técnica poderá ser 
realizada nos dias 14-03-2023, 15-03-2023 e 16-03-2023, através de agendamento 
prévio com a servidora Marbele, através do telefone (77) 3441-8764, nos locais onde 
serão realizados os serviços, oportunidade em que será expedido o respectivo Atestado à 
licitante presente. 
 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no endereço eletrônico 
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/Licitacoes e na sede da Prefeitura Municipal de 
Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA, Sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial 
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. Francielle Barreto Nascimento – 
Pregoeira – Tel 077 3441- 8781. Brumado, 10/03/2023. 
 
 
 
 


