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TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  

002/2022. 

 

A Prefeita Municipal de Bom Jesus, LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA, no uso legal de suas 

atribuições, em face de modificações extremamente necessárias, torna público a Retificação do Edital de 

Pregão Eletrônico 002/2022, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

administração, gerenciamento, emissão e distribuição de vale refeição/alimentação, na forma de créditos a 

serem carregados em cartões magnéticos e/ou eletrônicos com chip, destinados aos servidores municipais de 

Bom Jesus, RS, no que o edital passa a viger com as seguintes alterações: 

 

 

1. DAS ALTERAÇÕES NO OBJETO DO CERTAME: 

 

1.1. No item 2.1 do edital, objeto do certame, onde se lê: Constitui-se do objeto da presente licitação a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão 

e distribuição de vale refeição/alimentação, na forma de créditos a serem carregados em cartões magnéticos 

e/ou eletrônicos com chip, destinados aos servidores municipais de Bom Jesus, RS, conforme descrição 

constante no termo de referência em anexo, leia-se: Constitui-se objeto deste pregão presencial a 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão 

e distribuição de vale refeição/alimentação, na forma de créditos a serem carregados em cartões eletrônicos, 

com chip de segurança ou tarja magnética, destinados aos servidores municipais de Bom Jesus, RS.  

 

2. DA EXCLUSÃO DE ITEM DO EDITAL E MINUTA DO CONTRATO: 

 

2.1. Exclui-se o item 5.3.2 alínea “b” do termo de referência e da minuta do contrato exclui-se o item 4.16.2, 

alínea “b” que trata dos prazos e realização do serviço. 

 

3. DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 

 

3.1. A data de abertura do certame permanece inalterada, sendo em 27 de janeiro de 2022, às 9 horas e 30 

minutos.                                                               

                                                                                         

 

 

 

Bom Jesus, 25 de Janeiro de 2022. 

 

LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA 

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

A retificação do edital foi devidamente 

examinada e aprovada por esta Assessoria 

Jurídica. 

                                Em 25/01/2022             

 

 

      ________________________ 

           Assessor(a) Jurídico(a) 


