
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SAÚDE
EQUIPE DE PREGÃO 02 ATO 001/2016 DE 01 DE JUNHO DE 2016

ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo nº: 07.00279/2014
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 045/2015
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada no ramo, d e  prestação de serviços
de  vigilância armada e segurança patrimonial  para  atender  as  unidades  de  saúde  e
administrativas  da  S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  S a ú d e  -  SEMUSA, com
fornecimento de toda mão de obra, materiais e equipamentos, executada de forma direta
e contínua.

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, mediante Pregoeiro, designado pelo Ato de
Designação  nº  001/2016/GAB/SEMUSA de  01  de  junho  de  2016,  torna  público,  para
conhecimento  e  esclarecimento  dos  interessados,  que  houve  um Adendo  ao  Edital  com
relação ao item 33.5, ou seja:

Onde se Lê:

33.5. O pagamento  da Nota Fiscal  será  efetuado em moeda  corrente  nacional,  até  o  15º
(décimo  quinto)  dia  útil  do  mês  subsequente  ao  mês  da  prestação  dos  serviços,  sendo
efetuada  a  retenção  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  elencadas  nas  disposições
determinadas  pelos  órgãos  fiscais  e  fazendários,  em conformidade  com as  legislações  e
instruções normativas vigentes.;

Leia-se:

33.5. O pagamento  da Nota Fiscal  será  efetuado em moeda  corrente  nacional,  até  o  10º

(décimo) dia útil do mês subsequente ao mês da prestação dos serviços, sendo efetuada a

retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos

órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas

vigente;.

Porto Velho/RO, 22 de Novembro de 2016.
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