
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA 
PODER EXECUTIVO 
CNPJ (MF) 01.614.112/0001-03  

 
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO  

PROCESSO N.º 060/2018  
PREGÃO PRESENCIAL n.º 060/2018 

 
A Secretaria Municipal de Administração, finanças e planejamento- SEMAF, através da Pregoeira Oficial da 
Prefeitura Municipal de Belterra, designado pelo Decreto n° 144/2018 , torna público para conhecimento de todos 
os interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO em sua forma PRESENCIAL, do tipo menor 
preço por item, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, comunica aos interessados, acrescenta no 
instrumento convocatório, conforme especificado no Edital Pregão Presencial nº 060/2018, Processo nº 060/2018, 
que tem como objeto a  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO E DEMAIS SECRETARIAS 
VINCULADAS, comunica para conhecimento das empresas interessadas, que tendo em vista a publicação 
ocorrida no Diário Oficial da União, Seção 3, Edição 178, página 195, assim no Diário a qual a ficou registrada a 
publicação relativa ao pregão presencial nº 060/2018, para futura e eventual nele faz-se retificação de data da 
abertura abaixo descrito, a saber: 
 
 Onde se lê:  
A abertura do Pregão Presencial nº 060/2018, acontecerá às 10 horas do dia 27/08/2018 na Sala da licitação, 
Palácio das Seringueiras, localizado no endereço: Estrada 01, Vila Americana, nº 45, Belterra/PA. 

 
 Leia-se: 
A abertura do Pregão Presencial nº 060/2018, acontecerá às 10 horas do dia 27/09/2018 na Sala da licitação, 
Palácio das Seringueiras, localizado no endereço: Estrada 01, Vila Americana, nº 45, Belterra/PA. 

 
Uma vez que tal retificação não altera a formulação da proposta conforme estabelece o artigo 21, § 4º da Lei 
Federal, e uma vez que o erro foi meramente formal no momento da digitação, assim como nas publicações nos 
mídia oficial encontram-se corretas não se altera a data do referido certame. Ademais, permanecem inalterados os 
demais termos do edital. Esta Errata integra o edital respectivo, para todos os efeitos legais, sendo publicado 
somente no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Belterra, qual seja 
www.belterra.pa.gov.br/pregoes.php. 
 
  Belterra-PA, 19 de setembro de 2018. 
 
 
 
 

__________________________________ 
Déborah Jordanna de Almeida Costa 

Pregoeira Municipal 
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