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ALTERAÇÕES DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Conforme previsão do § 4° do artigo 21 da Lei 8.666/1993, as modificações no edital de licitação devem ser 
divulgadas pela mesma forma que se deu o original: 

§ 4° Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-
se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 

Essa Comissão de Licitação faz público que realizou as modificações abaixo no edital do pregão eletrônico nº 
001/2019 que tem como objeto a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 

O edital com as devidas correções estará disponível no comprasnet a partir do dia 20/05/2019, conforme 
publicação no DOU previsto para mesma data e no site do CRQ-XII. 

 
Alteração do edital  

 
Data da sessão pública em 30/05/2019 às 9:00. 

 
Inclusão da subcláusula 8.11 “forma de aplicação do direito de preferência” 

 

8.11 No caso dos itens agrupados, por o sistema Comprasnet não aceitar classificar no mesmo item o 

direito de preferência do Decreto nº 7.174/2010 e exclusividade de ME e EPP, não será concedido 

automaticamente o direito de preferência. Neste caso será feito oportunamente via chat pelo 

pregoeiro, sendo enviado mensagem para as empresas que se encontram com as propostas no 

limite estabelecido no Decreto. No caso da proposta já classificada em primeiro lugar pertencer a 

licitante com direito de preferência, o pregoeiro dará andamento normal, considerando satisfeito as 

exigências do Decreto acima.  

 
Alteração do TR 

 

Item 19 – retificação da quantidade de 7 para 5; 

Item 14 – retificação da quantidade de 2 para 1; 

Item 15 - retificação da quantidade de 2 para 1; 

Item 3 – retificação do valor unitário de R$ 136,70 para R$ 137,02; 

Item 4 - retificação do valor unitário de R$ 132,00 para R$ 131,89. 

 

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos, 

 

Goiânia 17 de maio de 2019 

 

Willian Ferreira Gomes 

Pregoeiro do CRQ-XII 


