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RETIFICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás – SESCOOP/GO, torna 

público para conhecimento dos interessados, retificação que procedeu no texto do Anexo VIII – Minuta de 
Contrato, do Pregão Presencial nº 011/2021. 

 

Onde se lê: 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR 
 
O valor total deste Contrato é de R$ ______,___ (______________________), sendo composto pelo valor 
mensal descrito nesta Cláusula e será pago na forma discriminada na Cláusula Oitava, deste instrumento. 
 
(...) 
 
Parágrafo Primeiro – Nos valores indicados no caput desta Cláusula estão incluídos todos os custos e 
despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, serviços, materiais, 
transporte, mão de obra, auxílio-alimentação/refeição, vale-transporte e quaisquer outras vantagens pagas 
aos empregados, seguro de vida, taxas, inclusive de administração, emolumentos e quaisquer despesas 
operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e 
obrigações financeiras de qualquer natureza, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Contrato. 

 

Leia-se: 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR 
 
O valor total estimado deste Contrato é de R$ ______,___ (______________________) e será pago na forma 
discriminada na Cláusula Oitava, deste instrumento. 
 

(...) 
 

Parágrafo Primeiro – Nos valores indicados no caput desta Cláusula estão incluídos todos os custos e 
despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, serviços, materiais, 
transporte, mão de obra, auxílio-alimentação/refeição, vale-transporte e quaisquer outras vantagens pagas 
aos empregados, seguro de vida, taxas, inclusive de administração, emolumentos e quaisquer despesas 
operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e 
obrigações financeiras de qualquer natureza, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Contrato. Os valores indicados no caput têm caráter estimativo e não obrigam o CONTRATANTE a 
pagá-los integralmente, uma vez que consideram o valor proposto pela CONTRATADA, acrescido de quantia 
reservada para fazer frente ao pagamento ocasional de horas eventuais devidas, nos termos deste contrato. 

 
Ressalta-se que a alteração não implica modificação do instrumento convocatório, consistindo em 

revisão pontual em caráter de aperfeiçoamento de um de seus Anexos, mantendo-se, para além desta, 
inalteradas as demais disposições e preservadas as condições de participação e os termos que influenciam no 
interesse e na proposta dos interessados. 
 

Goiânia/GO, 6 de agosto de 2021. 
 
 

Jullyano Martins Felipe Mendes 
Pregoeiro 

 
 

Luciana Pereira Martins dos Santos 
Comissão de Licitação 

Antoniele D'Lean Pereira  
Comissão de Licitação 

 

 


