
 

 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

RETIFICAÇÃO 02 

 

Levamos ao conhecimento dos interessados a retificação no edital do processo 

licitatório supracitado. 

Considerando, que o objeto da presente licitação é para registro de preços visando a 

possível prestação dos serviços pela licitante vencedora e que o edital prevê a possibilidade de 

realização de contratação decorrente da Ata de Registro de Preços e;  

Considerando que tal previsão não afeta a proposta, por se tratar de mera expectativa 

para a posterior e possível celebração de contrato nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93 – 

(item nº 20.4.1, do edital). 

Razoável, se mostra o estabelecimento a previsão do indicador econômico (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor-INPC), no referido item, visando o reajuste anual, em 

caso de possível avença da celebração de contrato, deste facultada a prorrogação, por iguais e 

sucessivos períodos.  

 

DO EDITAL 

 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

20.4.1. A vigência do contrato a ser firmado com a Proponente vencedora será até 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93. 

[...] 

LEIA-SE: 

[...] 

20.4.1. A vigência do contrato a ser firmado com a Proponente vencedora será até 12 (doze) 



 

 

meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93, com atualização pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC.  

[...] 

 

DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

15.4.1. A vigência do contrato a ser firmado com a Proponente vencedora será até 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da lei 8.666/93. 

[...] 

 

LEIA-SE: 

[...] 

15.4.1. A vigência do contrato a ser firmado com a Proponente vencedora será até 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da lei 8.666/93, com 

atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC.  

[...] 

 

DO CONTRATO 

 

ONDE SE LÊ: 

[...] 

Cláusula Quinta - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do Contrato será até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos 

do Art. 57, II, da Lei 8.666/93.  

[...] 

 



 

 

LEIA-SE: 

[...] 

Cláusula Quinta - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do Contrato será até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos 

do Art. 57, II, da Lei 8.666/93, com atualização pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor-INPC. 

[...] 

 

As demais condições permanecem inalteradas. 

 

Campos Novos, 29 de janeiro de 2021. 


