
 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0044.2022.CPL.FFPP.PE.0003.UPE-PETROLINA 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº0003/2022 

 

ERRATA DE LICITAÇÃO 

 

 EDITAL 
 
 

 Preâmbulo 
 
ONDE SE LÊ: 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 02 /08/ 2022, às 08horas e 00 minutos 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02 /08 / 2022, às 08 horas e 30 minutos 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02 /08/ 2022, às 09 horas e 00minutos 

 
LEIA-SE: 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 11 /08/ 2022, às 08horas e 00 minutos 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11 /08 / 2022, às 08 horas e 30 minutos 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11 /08/ 2022, às 09 horas e 00minutos 

 
 

 Subitem 10.4.6 

ONDE SE LÊ: Na hipótese prevista no item 10.4.6, as licitantes vencedoras convocadas enviarão 

suas propostas para o e-mail da Comissão indicado no preâmbulo deste edital com cópia para o 

e-mail Petrolina.licitacao@upe.br, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, contadas a partir 

do requerimento do Pregoeiro. 

LEIA-SE: Na hipótese prevista no item 10.4.5, as licitantes vencedoras convocadas enviarão suas 
propostas para o e-mail indicado no preâmbulo deste edital com cópia para o e-mail 
licitacao.upepetrolina@gmail.com, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, contadas a partir 
do requerimento do Pregoeiro. 
 

 Subitem 11.3 

ONDE SE LÊ:  A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para 
apresentar a PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE, devidamente preenchida na 
forma do Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, e os DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A 
HABILITAÇÃO DIGITALIZADOS, para fins de exame de aceitabilidade do preço e de sua 
habilitação, enviando-os para o e-mail da Comissão indicado no preâmbulo deste Edital com 
cópia para o e-mail Petrolina.licitacao@upe.br, no prazo MÁXIMO de 05 (cinco) horas úteis, 

https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLC6SYmaU_nDFQFkBVth1d__2d49gQfwu7rLebV4W6AbuUQCROdne3AI


 

 

contada a partir da solicitação do Pregoeiro, com posterior encaminhamento dos originais, na 
forma do item 14.2. 
 
LEIA-SE: A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para 
apresentar a PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE, devidamente preenchida na 
forma do Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, e os DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A 
HABILITAÇÃO DIGITALIZADOS, para fins de exame de aceitabilidade do preço e de sua 
habilitação, enviando-os para o e-mail indicado no preâmbulo deste Edital com cópia para o e-
mail licitacao.upepetrolina@gmail.com, no prazo MÁXIMO de 02 (duas) horas úteis, contada a 
partir da solicitação do Pregoeiro, com posterior encaminhamento dos originais, na forma do 
item 14.2. 

 

 Subitem Item 20.15 

 
ONDE SE LÊ:  Emitir e entregar a Apólice Coletiva de Seguro no Edifício Sede da UPE Campus 

Petrolina, no prazo de até 10 (dez) dias após a formalização do contrato e entrega da relação 

dos estagiários. 

LEIA-SE: Emitir e entregar a Apólice Coletiva de Seguro no Edifício Sede da UPE Campus 

Petrolina, no prazo de até 15 (quinze) dias após a formalização do contrato e entrega da relação 

dos estagiários (ordem de fornecimento). 

 

 TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

 Subitem 25.1 

 
ONDE SE LÊ: As apólices deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias após o 
recebimento da Ordem de Fornecimento. A UPE Campus Petrolina deverá ser o Estipulante e os 
demais Campus deverão ser os Subestipulantes, para que cada unidade possa gerenciar as 
informações referentes aos seus segurados e proceder aos respectivos pagamentos a Licitante 
vencedora. 
 
LEIA-SE: As apólices deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o 
recebimento da Ordem de Fornecimento. A UPE Campus Petrolina deverá ser o Estipulante e os 
demais Campus deverão ser os Subestipulantes, para que cada unidade possa gerenciar as 
informações referentes aos seus segurados e proceder aos respectivos pagamentos a Licitante 
vencedora. 
 

 Subitem 5.1 

ONDE SE LÊ: O valor estimado total da aquisição é de R$ 42.848,5200 (quarenta e dois mil 
oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), tendo sido obtido a partir de 
pesquisa de preços. 
 
LEIA-SE: O valor estimado total da aquisição é de R$ 82.401,00 (oitenta e dois mil quatrocentos 
e um real), como total para os dois lotes, tendo sido obtido a partir de pesquisa de preços. 
 

 Subitem 14.1  alínea c 



 

 

ONDE SE LÊ: Prova de regularidade, emitida pelo Instituto de Resseguros do Brasil – IRB 
atestando que o licitante se encontra em situação regular com suas obrigações perante àquele 
órgão. 
 
- SUBITEM  ALÍNEA C EXCLUÍDO -  

 

 Subitem 17.1 

ONDE SE LÊ: Emitir e entregar a Apólice Coletiva de Seguro no Edifício Sede da UPE Campus 
Petrolina, no prazo de até 10 (dez) dias após a formalização do contrato e entrega da relação 
dos estagiários. 

 
LEIA-SE: Emitir e entregar a Apólice Coletiva de Seguro no Edifício Sede da UPE Campus 
Petrolina, no prazo de até 15 (quinze) dias após a formalização do contrato e entrega da relação 
dos estagiários. 

 

 Subitem 19.1 

ONDE SE LÊ: As apólices deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias após o 
recebimento da Ordem de Fornecimento. A UPE Campus Petrolina deverá ser o Estipulante e os 
demais Campus deverão ser os Sub-estipulantes, para que cada unidade possa gerenciar as 
informações referentes aos seus segurados e proceder aos respectivos pagamentos a Licitante 
vencedora. 
 
LEIA-SE: As apólices deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o 
recebimento da Ordem de Fornecimento. A UPE Campus Petrolina deverá ser o Estipulante e os 
demais Campus deverão ser os sub-estipulantes, para que cada unidade possa gerenciar as 
informações referentes aos seus segurados e proceder aos respectivos pagamentos a Licitante 
vencedora. 
 
 

 MINUTA DE CONTRATO 
 

 Subitem 9.15 
 
ONDE SE LÊ: Emitir e entregar a Apólice Coletiva de Seguro no Edifício Sede da UPE Campus 
Petrolina, no prazo de até 10 (dez) dias após a formalização do contrato e entrega da relação 
dos estagiários. 
 
LEIA-SE: Emitir e entregar a Apólice Coletiva de Seguro no Edifício Sede da UPE Campus 
Petrolina, no prazo de até 15 (quinze) dias após a formalização do contrato e entrega da relação 
dos estagiários. 
 

 

PETROLINA, 27 DE JULHO DE 2022. 

 

ANNE CARINNE DA COSTA SILVA 
PREGOEIRA 


