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ERRATA DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 

TIPO MENOR PREÇO – GLOBAL 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

A FUNDAÇÃO UNIRG, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio 

designados pela Portaria nº 590/2021, de 23 de junho de 2021, torna público para 

conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO ao edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 

009/2021, tipo Menor Preço Global, relativo ao Processo nº: 2021.02.079743, contendo as 

seguintes alterações ao instrumento convocatório: 

 

- Na descrição do REQUISITOS DO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES WIN OU WEB  
 

- Onde se lê: “ 99. Permitir o registro de Aditivos do contrato, contendo todos os tipos 

de alterações previstas pela Lei e Audesp fase IV, inclusive realizar equilíbrio econômico 

financeiro, manter o histórico de alterações por item do contrato, contendo no mínimo 

os dados: Número do Aditivo, Tipo do Aditivo, Valor do Aditivo, Data da Assinatura e 

Vigência. ” 

 
 

- Leia-se: “ 99. Permitir o registro de Aditivos do contrato, contendo todos os tipos de 

alterações previstas pela Lei e Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - 

Licitação, Contratos e Obras – SICAP –LCO do Tribunal de Contas Estado do Tocantins, 

inclusive realizar equilíbrio econômico financeiro, manter o histórico de alterações por 

item do contrato, contendo no mínimo os dados: Número do Aditivo, Tipo do Aditivo, 

Valor do Aditivo, Data da Assinatura e Vigência.” 

 

Onde se lê: “144. O sistema deverá estar preparado para exportar os dados de 

licitações e contratos de acordo com as especificações e regras do projeto AUDESP 

Fase IV do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.” 

 

Leia-se: “ “144. O sistema deverá estar preparado para exportar os dados de licitações 

e contratos de acordo com as especificações e regras do Sistema Integrado de Controle 

e Auditoria Pública - Licitação, Contratos e Obras – SICAP –LCO do Tribunal de Contas 

Estado do Tocantins.” 
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- Na descrição do REQUISITOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA WEB 

 

Onde se lê: “158. Permitir a geração dos leiautes, módulos: planejamento, 

balancetes, encerramento e contas anuais no formato xml para o sistema de Auditoria 

Eletrônica do Estado de São Paulo – AUDESP;” 

 

Leia-se: “158. Permitir a geração dos leiautes, módulos: planejamento, balancetes, 

encerramento e contas anuais no formato xml, PCASP, Ementários da Receita e da 

Despesa Orçamentárias, e Fonte/Destinação de Recursos para o Sistema Integrado de 

Controle e auditoria Pública, Módulo Contábil – SICAP/CONTÁBIL do Tribunal de 

Contas Estado do Tocantins;” 

 

Onde se lê: “ 159. Permitir a importação do arquivo xml do sistema de Auditoria 

Eletrônica do Estado de São Paulo (AUDESP) dos outros órgãos do município para 

consolidação das informações para geração dos relatórios da LRF no formato 

estabelecido pelo Tribunal de Contas;” 

 

Leia-se: “159. Permitir a importação do arquivo xml do Sistema Integrado de Controle e 

auditoria Pública, Módulo Contábil – SICAP/CONTÁBIL do Tribunal de Contas Estado 

do Tocantins dos outros órgãos do município para consolidação das informações para 

geração dos relatórios da LRF no formato estabelecido pelo Tribunal de Contas;” 

 

Tendo em vista que a alteração supracitada não interfere na elaboração da 

proposta, fica mantida a data de realização do Pregão Presencial, para o dia 16/07/2021, 

em sessão pública presencial, a partir das 09:00 horas (horário local), na sala da 

Comissão Permanente de Licitação, no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, localizado 

na Av. Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, 1º piso, Setor Engenheiro Waldir Lins II,  CEP: 

77.423-250, Gurupi/TO. 

Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de Licitação e seus 

anexos, permanecem inalterados. 
 

Esta errata está disponível no endereço abaixo ou através dos “sites” 

https://unitransparencia.unirg.edu.br/licitacoes/item/editaispregãopresencial. 

 
 

Telma Pereira de S. Milhomem 
Pregoeira da Fundação UNIRG 
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