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ERRATA 

EDITAL 
PREGÃO N° 25/2021 

ONDE SE LÊ (Item 7.9 do Termo de Referência): 
7.9 - O sistema deverá entrar em operação, totalmente parametrizado, Configurado, 
com os dados migrados e funcionários treinados em 09/12/2021; 

LEIA-SE (Item 7.9 do Termo de Referência): 
7.9 - A instalação dos sistemas, bem como os serviços de re processam ento, 
conversão, customização, treinamento dos funcionários e migração dos dados, se 
necessários, deverão ser iniciados em até 02 (dois) dias após a entrega da Nota de 
Empenho ao vencedor da licitação e deverá ser concluída em até 30 (trinta) dias a 
contar de seu inicio, mediante entrega, pelo Consórcio, dos elementos, informações e 
dados necessários para a sua execução. 

ONDE SE LÊ (Item 4.9 do Anexo 1 da Minuta do Contrato): 
4.9 - O sistema deverá entrar em operação, totalmente parametrizado, configurado, 
com os dados migrados e funcionários treinados em 09/12/2021; 

LEIA-SE (Item 4.9 do Anexo 1 da Minuta do Contrato): 
4.9 - A instalação dos sistemas, bem como os serviços de reprocessamento, 
conversão, customização, treinamento dos funcionários e migração dos dados, se 

necessários, deverão ser iniciados em até 02 (dois) dias após a entrega da Nota de 
Empenho ao vencedor da licitação e deverá ser concluída em até 30 (trinta) dias a 
contar de seu início, mediante entrega, pelo Consórcio dos elementos, informações e 
dados necessários para a sua execução. 

A presente errata NÃO ALTERA A DATA da sessão de abertura das propostas já 
designada para o dia 12/11/2021, às 09h, vez que não afeta a formulação das 
propostas, conforme previsto no § 40 do art. 21, da Lei Federal n° 8.666/93. 

Maringá/PR, em 10 de novembro de 2021. 
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