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AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 
 

Município de Santa Tereza  

Edital de Pregão nº 007/2022  

Tipo de julgamento: Menor Preço 

Processo nº 012/2022 

 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR 
OFICINAS PEDAGÓGICAS E AULAS COM A FINALIDADE DE 
ESTIMULAR COMPETENCIAS COGNITIVAS, SOCIAIS E EMOCIONAIS 
AOS ALUNOS DA REDE MINICIPAL E AOS MUNÍCIPES DE SANTA 
TEREZA-RS.” 

 

 

ONDE SE LÊ: 
 

6. DA PROPOSTA DE PREÇO: 

6.1. A Proposta de Preços – ENVELOPE Nº 01 - deverá ser redigida em língua portuguesa, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

representante legal da LICITANTE, (conforme modelo Anexo II) dela constando a razão social da empresa, bem 

como: 

a) valor por hora e mensal dos serviços, expressos em moeda corrente nacional global, até duas casas 

decimais após a vírgula, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, 

abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 

que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas de transporte, estadia, alimentação, instalação, 

equipamentos e suporte técnico, que correrão por conta da licitante vencedora; 

 

LEIA-SE: 
 

6. DA PROPOSTA DE PREÇO: 

6.1. A Proposta de Preços – ENVELOPE Nº 01 - deverá ser redigida em Iíngua portuguesa, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

representante legal da LICITANTE, (conforme modelo Anexo II) dela constando a razão social da empresa, bem 

como: 

a) valor por hora dos serviços, expressos em moeda corrente nacional global, até duas casas decimais após a 

vírgula, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, 

taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente 

incidam sobre a operação ou, ainda, despesas de transporte, estadia, alimentação, instalação, equipamentos e 

suporte técnico, que correrão por conta da licitante vencedora; 

 

Santa Tereza, 31 de janeiro de 2022. 

 

 

 

GISELE CAUMO 

Prefeita Municipal 


