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ERRATA DOS TERMOS DE EDITAL – PROCESSO Nº 23/2016  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2016 

 

Onde se lê:  

ANEXO II 

ASPECTOS GERAIS DA LICITAÇÃO 

 

3. DOS PRAZOS   

3.1. O prazo de entrega do objeto é de acordo com o item 6 do anexo I do Edital de Pregão 

Presencial nº 10/2016;    

3.2. O prazo de vigência e a prorrogação do contrato é de acordo com o item 3 do Edital de 

Pregão Presencial nº 10/2016;    

5. DO PAGAMENTO    

O pagamento se dará conforme item 16 do Edital de Pregão Presencial nº 10/2016.    

 

Leia se:  

 

ANEXO II 

ASPECTOS GERAIS DA LICITAÇÃO 

 

3. DOS PRAZOS   

3.1. O prazo de entrega do objeto é de acordo com o item 6 do anexo I do Edital de Pregão 

Presencial nº 15/2016;    

3.2. O prazo de vigência e a prorrogação do contrato é de acordo com o item 3 do Edital de 

Pregão Presencial nº 15/2016;    

5. DO PAGAMENTO    

O pagamento se dará conforme item 16 do Edital de Pregão Presencial nº 15/2016.    
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Onde se lê: 

ANEXO X 
Minuta do Contrato 

 
O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE - CISTRI, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 19.455.924/0001-00, com endereço a Av. Antônio 

Thomaz Ferreira de Rezende, nº 3.180 – Distrito Industrial Uberlândia-MG CEP: 38.402-349, 

representado por ____________________, ________, brasileiro, portador do CPF nº 

___________, RG nº ____________, residente e domiciliado nesta cidade, e a seguir 

denominado CONTRATANTE, e de outro lado como CONTRATADA, a 

__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

n.º__________/___-__,com endereço a rua _____________, n.º ___, ________ -______, neste 

ato representada pelo Sr. ___________________________________________, brasileiro, 

portador do RG n.º_______________ CPF n.º__________-__,residente na rua 

________________, resolvem firmar o presente contrato para prestação de serviços, com 

fundamento no processo administrativo n° 21/2016, Pregão Presencial n° 10/2016 que se 

regerá pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, lei 

10.520, de 17 de julho de 2002, e do instrumento convocatório, aplicandos e a este 

instrumento suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e 

condições seguintes.  

 

Leia se:  

ANEXO X 
Minuta do Contrato 

 
O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE - CISTRI, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 19.455.924/0001-00, com endereço a Av. Antônio 

Thomaz Ferreira de Rezende, nº 3.180 – Distrito Industrial Uberlândia-MG CEP: 38.402-349, 

representado por ____________________, ________, brasileiro, portador do CPF nº 

___________, RG nº ____________, residente e domiciliado nesta cidade, e a seguir 

denominado CONTRATANTE, e de outro lado como CONTRATADA, a 

__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

n.º__________/___-__,com endereço a rua _____________, n.º ___, ________ -______, neste 

ato representada pelo Sr. ___________________________________________, brasileiro, 

portador do RG n.º_______________ CPF n.º__________-__,residente na rua 

________________, resolvem firmar o presente contrato para prestação de serviços, com 

fundamento no processo administrativo n° 23/2016, Pregão Presencial n° 15/2016 que se 

regerá pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, lei 

10.520, de 17 de julho de 2002, e do instrumento convocatório, aplicando a este instrumento 

suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições 

seguintes.  


