
 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021 

PROCESSO N° 009/2021 

 

ERRATA 

 

ONDE SE LÊ: 
8.8 - Homologado o certame a vencedora será notificada via correio eletrônico (e-mail institucional), ou em Publicação no Diário Oficial do Município a 
critério da Administração, para que a Instituição Financeira compareça para assinar o Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias corridos a contar: 

a) no caso de publicação em Diário Oficial do Município a contar da publicação; 

b) no caso de correio eletrônico a contar da data do envio de e-mail. 

LEIA SE:  
8.8 - Homologado o certame a vencedora será notificada via correio eletrônico (e-mail institucional), ou em Publicação no Diário Oficial do Município a 

critério da Administração, para que a Instituição Financeira compareça para assinar o Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar: 

a) no caso de publicação em Diário Oficial do Município a contar da publicação; 
b) no caso de correio eletrônico a contar da data do envio de e-mail. 

 

 

 

ONDE SE LÊ: 
9.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis corridos contados da data da convocação/publicação, comparecer a sede do Município de 

Ilha Comprida para assinar o CONTRATO, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério deste Município, sob pena de decair do direito à 

contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;  

LEIA SE:  
9.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data da convocação/publicação, comparecer a sede do Município de Ilha 

Comprida para assinar o CONTRATO, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério deste Município, sob pena de decair do direito à 

contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital 

 

 

 

ONDE SE LÊ: 
8.2.10.- O Banco deverá disponibilizar rotina para atendimento de determinações judiciais, que possibilite pagamento a terceiros e depósitos em outras 

instituições bancárias, sem que isso implique em despesas para a Prefeitura Municipal de Ilha Comprida, não cabendo a instituição financeira qualquer 

indenização ou ressarcimento; 
8.2.11.- O banco deverá disponibilizar arquivo diário de retorno, em meio magnético, que permita a atualização dos dados com relação aos valores pagos e 

não pagos aos servidores; 

8.2.12.- O Banco deverá disponibilizar, de forma on-line, o histórico dos pagamentos, referentes aos servidores; 

LEIA SE:  
8.2.10.- O banco deverá disponibilizar arquivo diário de retorno, em meio magnético, que permita a atualização dos dados com relação aos valores pagos e 

não pagos aos servidores; 

8.2.11.- O Banco deverá disponibilizar, de forma on-line, o histórico dos pagamentos, referentes aos servidores; 

 

 

 


