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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 
Errata nº 001/2022  

 
A Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, no uso de suas atribuições legais, faz saber que RETIFICA o Edital TP nº. 001/2022, 
publicado no Diário Oficial dos Municípios em 04 de abril de 2022, que trata de Contratação de empresa para prestação de serviço 
especializado visando à organização e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para a Câmara Municipal de São Gabriel da 
Palha - ES, no que tange aos seguintes itens:  
 
ONDE SE LÊ:  
6.4.1 
b.1.: Caso a licitante seja sediada em local diverso do Espírito Santo, deverá apresentar o atestado do seu Conselho Regional de 
Administração com o devido visto do CRA-ES. 
 
LEIA-SE:  
6.4.1 
b.1) Para fins de assinatura de contrato, caso a licitante vencedora seja sediada em local diverso do Espírito Santo, deverá apresentar o 
atestado registrado no CRA da sua região e devidamente vistado pelo CRA-ES. 
 
ONDE SE LÊ (PREÂMBULO): 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, com sede na Rua Ivan Luiz Barcelos, n°104, Bairro Glória, São Gabriel da Palha – 
ES, por intermédio de seu Presidente, de acordo com a Lei nº 8.666/93 consolidada, TORNA PÚBLICO que realizará licitação nos termos 
deste edital a partir das 13h (treze horas) do dia 05 de maio de 2022.  
 
LEIA-SE (PREÂMBULO): 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, com sede na Rua Ivan Luiz Barcelos, n°104, Bairro Glória, São Gabriel da Palha – 
ES, por intermédio de seu Presidente, de acordo com a Lei nº 8.666/93 consolidada, TORNA PÚBLICO que realizará licitação nos termos 
deste edital a partir das 13h (treze horas) do dia 02 de junho de 2022.  
 
ONDE SE LÊ: 
4.1 – Até o dia 05 de maio de 2022 às 12 horas e 30 minutos, a licitante deverá protocolar os envelopes […]. 
 
LEIA-SE: 
4.1 – Até o dia 02 de junho de 2022 às 12 horas e 30 minutos, a licitante deverá protocolar os envelopes […]. 
 
ONDE SE LÊ: 
4.3 - A sessão que ocorrerá a Tomada de Preços terá início a partir das 13 horas do dia 05 de maio de 2022 [...]. 
 
LEIA-SE: 
4.3 - A sessão que ocorrerá a Tomada de Preços terá início a partir das 13 horas do dia 02 de junho de 2022[...]. 
 
As demais disposições do Edital 01/2022 continuam inalteradas.  
 
Todas essas alterações estarão dispostas, de forma integrada, ao Edital Retificado que será publicado na presente data.  
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedida a presente.  
 
São Gabriel da Palha-ES, em 28 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 

 
             DAYSON MARCELO BARBOSA 
             Presidente 


