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ERRATA 
 

Pregão Eletrônico nº 02/2021 
 
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, por 
intermédio de sua Pregoeira designada pela Portaria nº 32/2021, torna público para 
conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
02/2021, tipo Menor Preço Global, relativo ao Processo nº: 044/2021, contendo as 
seguintes alterações ao instrumento convocatório: 
 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de 
vigilância patrimonial desarmada, com fornecimento de uniforme e equipamentos de 
proteção individual, necessários à execução deste serviço. 

 
 

1) FOLHA 04 DO EDITAL: 

ONDE SE LÊ: 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância 
patrimonial desarmada, com fornecimento de uniforme e equipamentos de proteção 
individual, necessários à execução deste serviço, nas dependências do imóvel do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, situado na 
Rua Torres Homem 475 – Vila Isabel – Rio de Janeiro/RJ. CEP 20.551-070, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
 

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 
descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 
últimas. 
 
1.2. A licitação será realizada em único item. 
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus anexos quanto às especificações do objeto. 
 
LEIA-SE:  
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância 
patrimonial desarmada, com fornecimento de uniforme e equipamentos de proteção 
individual, necessários à execução deste serviço, nas dependências do imóvel do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, situado na 
Rua Torres Homem, nº 475 – Vila Isabel – Rio de Janeiro/RJ. CEP 20.551-070, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 
descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 
últimas. 
 
1.2 A contratação será somente para 01 (um) posto, cujos serviços serão prestados 
no período noturno, no horário das 18h às 06h, todos os dias, inclusive sábados, 
domingos e feriados. 
 
1.3. A licitação será realizada em único item. 
 
1.4. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus anexos quanto às especificações do objeto. 
 
 
 

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2021. 
 
 

Carla Simone Pereira de Paula 
Pregoeira 
Mat. 053 
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