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CENTRAL DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22034 - SEPLAG 
PROCESSO: P209869/2022 

ADENDO Nº 01 
 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Sobral, nomeada através do Ato 931/2021 - SEPLAG, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que pelo presente ADENDO 01 ao Pregão 
Eletrônico (SRP) n° 22034 - SEPLAG: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de 
empilhadeiras elétricas patoladas e paleteiras tipo transpalete hidráulicas manuais para atender 
as demandas dos órgãos do Município de Sobral/CE, conforme as especificações e quantitativos 
previstos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital.  

No Edital:  
 
Onde se lê: 
 

6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME  

6.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 07/11/2022, ÀS 08:00h  

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/11/2022, ÀS 08:00h  

6.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 21/11/2022, ÀS 09h  

(...) 
 
Leia-se:  
 
6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME  

6.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 07/11/2022, ÀS 08:00h 

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/12/2022, ÀS 08:00h 

6.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 05/12/2022, ÀS 09h 
(...) 
 
No item 6.1.1. do Anexo I (Termo de Referência) do Edital: 

 

Onde se lê:  

“O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas 

neste termo, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado a partir do recebimento da nota de 

empenho ou instrumento hábil nos locais indicados pelos órgãos/entidades da Prefeitura 

Municipal de Sobral, nos horários e dias da semana de 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h, 

de segunda à sexta. Caso haja necessidade de entrega dos materiais em dias não úteis, os 

órgãos/entidades participantes determinarão os horários e locais para sua entrega, conforme sua 

necessidade.” 

 

Leia-se: 

“O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas 
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neste termo, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contado a partir do recebimento da 

nota de empenho ou instrumento hábil nos locais indicados pelos órgãos/entidades da Prefeitura 

Municipal de Sobral, nos horários e dias da semana de 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h, 

de segunda à sexta. Caso haja necessidade de entrega dos materiais em dias não úteis, os 

órgãos/entidades participantes determinarão os horários e locais para sua entrega, conforme sua 

necessidade.” 

 

Na Cláusula Décima Segunda, Subclásula Primeira, alínea “a” do Anexo V (Minuta do 

Contrato) do Edital, nos seguintes termos: 

 

Onde se lê: 

“ O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas 

no Anexo I - Termo de Referência do edital, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado a 

partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil, nos locais indicados pelos 

órgãos/entidades da Prefeitura Municipal de Sobral, nos horários e dias da semana de 08:00h às 

12:00h e de 13:00h às 17:00h, de segunda à sexta. Caso haja 

necessidade de entrega dos materiais em dias não úteis, os órgãos/entidades participantes 

determinarão os horários e locais para sua entrega, conforme sua necessidade.” 

 

Leia-se:  

“O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas 

no Anexo I - Termo de Referência do edital, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, 

contado a partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil, nos locais indicados 

pelos órgãos/entidades da Prefeitura Municipal de Sobral, nos horários e dias da semana de 

08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h, de segunda à sexta. Caso haja necessidade de 

entrega dos materiais em dias não úteis, os órgãos/entidades participantes determinarão os 

horários e locais para sua entrega, conforme sua necessidade.” 

 

Atenciosamente, 

 
 
Sobral - CE, 16 de novembro de 2022. 

 

 

Aline de Vasconcelos Soares 
Pregoeira 

Central de Licitações da Prefeitura de Sobral 


