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 Setor de Compras 

Quadra 602 Norte Avenida Joaquim Teotônio Segurado Conjunto 01 Lote 06 - Bairro Plano Diretor Norte
- Palmas-TO - CEP 77006-700 

Telefone: (63) 3215-1240 - www.crato.org.br

ERRATA Nº 32/2021/CRA-TO

 

Onde lê-se, no Termo de Referência no SEI nº 1050802 na tabela do item 19 (19.1 e 19.2)
do Valor es�mado:

19.1: O valor anual es�mado máximo para esta contratação, para o período de 12 (doze)
meses, a contar da assinatura do contrato é de R$32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais.

19.2 Para o cálculo do custo es�mado total do contrato, foi considerado o valor definido
em plenária do CRA-TO a saber, um valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), fornecido
aos 09 (nove) colaboradores em forma de cartão vale alimentação. Esse valor poderá sofrer alterações
durante a vigência do Contrato, em função do quan�ta�vo de funcionários, em virtude de demissões,
admissões ou reajustes.

Lê-se: O valor anual es�mado máximo para esta contratação, para o período de 12 (doze)
meses, a contar da assinatura do contrato é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Para o cálculo do custo es�mado total do contrato, foi considerado o valor definido em
plenária do CRA-TO a saber, um valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), fornecido aos 10 (dez)
colaboradores em forma de cartão vale alimentação. Esse valor poderá sofrer alterações durante a
vigência do Contrato, em função do quan�ta�vo de funcionários, em virtude de demissões, admissões ou
reajustes.

 

Onde lê-se, no Termo de Referência no SEI nº 1050802 na tabela do item 4 (4.1)

4.1 Os serviços a serem contratados compreendem a administração e emissão de
documentos de legi�mação (cartões magné�cos, eletrônicos ou outros meios oriundos de tecnologia
adequada), nas modalidades alimentação, compreendendo um total mensal aproximado de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), tendo como referência o mês de novembro/2021.

Lê-se: Os serviços a serem contratados compreendem a administração e emissão de
documentos de legi�mação (cartões magné�cos, eletrônicos ou outros meios oriundos de tecnologia
adequada), nas modalidades alimentação, compreendendo um total mensal aproximado de R$ 3.000,00
(três mil), tendo como referência o mês de novembro/2021.

 

Renata Cris�na
Analista Administra�vo

CRA-TO

Documento assinado eletronicamente por Renata Cris�na Ribeiro Nóia, Analista Administra�vo(a),
em 19/11/2021, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o
código verificador 1086409 e o código CRC 8526216F.

https://sei.cfa.org.br/conferir
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Referência: Processo nº 476925.000699/2021-69 SEI nº 1086409


