
 
 

ERRATA 

Comunicado Referente PE 024/2019 

 

Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2019, por meio de sua Pregoeira vem por 

meio deste, tendo em vista que o Pregão Eletrônico n.º 024/2019, detentor do objeto que 

versa sobre a Aquisição de Aparelho de Ar condicionado contemplando a instalação, 

GPS, Baliza Topográfica e Notebook conforme as especificações técnicas e 

características descritas no presente edital e em seus respectivos anexos. 

 

Onde está: 

3.2. A entrega do equipamento deverá ser realizada no seguinte endereço: Universidade 

Federal de São Carlos, Campus São Carlos / SP, Endereço: Rod. João Leme dos Santos, 

km 110 SP 264 – Bairro do Itinga– CEP: 18052-780 São Carlos-SP. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

7.1. A partir das 08:30 hs. do dia 24 de abril de 2019 terá início a sessão pública do 

Pregão Eletrônico n.º 024/2019 com a divulgação dos valores das propostas eletrônicas 

recebidas e o início da etapa de lances, não havendo neste momento a identificação dos 

participantes, o que somente ocorrerá após o encerramento desta etapa, conforme as 

regras estabelecidas neste edital e de acordo com a legislação vigente. 

9.1.3. A proposta de preços deve conter a descrição do item ofertados de acordo com as 

especificações constantes do anexo I deste edital, devendo ser enviada a partir da 

divulgação do presente instrumento até às 09:00 hs do dia 27 de abril de 2019, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através do site: www.licitacoes-e.com.br. 

 

3.2. A entrega do equipamento deverá ser realizada no seguinte endereço: Universidade 

Federal de São Carlos, Campus São Carlos / SP, Endereço: Rod. João Leme dos Santos, 

km 110 SP 264 – Bairro do Itinga– CEP: 18052-780 São Carlos-SP. 

http://www.licitacoes-e.com.br/


 
 

Leia-se, de acordo com o o extrato publicado no Diário Oficial da União, de 12 de 

Abril de 2019, página 71, seção 3. 

 

3.2. A entrega do equipamento deverá ser realizada no seguinte endereço: Universidade 

Federal de São Carlos, Campus Sorocaba / SP, Endereço: Rod. João Leme dos Santos, 

km 110 SP 264 – Bairro do Itinga– CEP: 18052-780 São Carlos-SP. 

 

7.1. A partir das 08:30 hs. do dia 25 de abril de 2019 terá início a sessão pública do 

Pregão Eletrônico n.º 024/2019 com a divulgação dos valores das propostas eletrônicas 

recebidas e o início da etapa de lances, não havendo neste momento a identificação dos 

participantes, o que somente ocorrerá após o encerramento desta etapa, conforme as 

regras estabelecidas neste edital e de acordo com a legislação vigente. 

9.1.3. A proposta de preços deve conter a descrição do item ofertados de acordo com as 

especificações constantes do anexo I deste edital, devendo ser enviada a partir da 

divulgação do presente instrumento até às 09:00 hs do dia 25 de abril de 2019, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através do site: www.licitacoes-e.com.br. 

 

 

São Carlos, 17 de março de 2019. 

 

 

[original assinada] 

Natalia A. Santos 

Pregoeira 

http://www.licitacoes-e.com.br/

