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Carta Convite nº FREA-001/2015-CC 
 

 

ERRATA Nº 01-Novo Convite 
 

 

  Verificada, através de observação de um dos convidados, um erro na grafia 
do horário, entre o Convite e o Modelo da Proposta Comercial. 
  Tal divergência não interfere na data do certame, mas necessitam correção. 
  Os licitantes convidados foram comunicados nesta data através de email. 

 

CORREÇÃO 
 

1. No Anexo IV – Proposta Comercial 
 

Onde lê: 
“…Entende-se por Suporte Operacional, atividades de orientação .......................................  

O serviço de suporte operacional deverá ser oferecido por telefone, das 09h às 18h, por e-mail e por 

ferramenta web de helpdesk permitindo devido acompanhamento. ” 

 

Leia-se: 
“…Entende-se por Suporte Operacional, atividades de orientação .......................................  

O serviço de suporte operacional deverá ser oferecido por telefone, das 09h às 21h, por e-mail e por 

ferramenta web de helpdesk permitindo devido acompanhamento. ” 

 

2. No Convite: 
 

Onde lê: 
5. Da Sessão Pública: 

Os envelopes distintos e lacrados, contendo a documentação de habilitação, a proposta técnica e a proposta 

comercial deverão ser entregues até às 11 (onze) horas e trinta minutos do dia 19.06.2015, no setor de 

Protocolo da Fundação Regional Educacional de Avaré, sito à Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Estância 

Turística de Avaré, no Estado de São Paulo. 

 

Leia-se: 
5. Da Sessão Pública: 
Os envelopes distintos e lacrados, contendo a documentação de habilitação, a proposta técnica e a proposta 

comercial deverão ser entregues até às 11 (onze) horas e trinta minutos do dia 25.06.2015, no setor de 

Protocolo da Fundação Regional Educacional de Avaré, sito à Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Estância 

Turística de Avaré, no Estado de São Paulo. 

 

A comissão de licitações 
Avaré, 19.06.2015 


