
 
CENTRO DE FORMAÇÃO URBANO RURAL IRMÃ ARAÚJO 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO NA PESQUISA DE PREÇOS Nº 117 / 2020 

 

 
O Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo (CEFURIA), inscrito no CNPJ sob o nº 
76.660.844/0001-20 resolve alterar termos da Pesquisa de Preços nº117/2020 para 

Contratação de Empresa Especializada na Emissão de Apólice de Seguro Automotivo 

para KIA Bongo, do Projeto Rede Estadual de Economia Solidária Fortalecendo 

Campo-Cidade, Termo de Fomento nº 857556/2017, celebrado com o Ministério do 
Trabalho – MTb (extinto), por intermédio da Secretaria Nacional Solidária/SENAES 

(extinta), publicado em extrato no D.O.U., em 02/01/2018, seção 3 e, subrogado ao 

Ministério da Cidadania por ocasião da Reforma Administrativa, ocorrida por força da Lei nº 
13.844/2019 e do Decreto Federal nº 10.357/2020, conforme disposto abaixo: 

 

Onde se lê: 
4.2. O Prazo máximo para Envio de Propostas é de 02 (dois) dias úteis.  

4.7.O pagamento será efetuado pelo Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo 

(CEFURIA), no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a entrega e verificação dos 

bens, mediante a apresentação pela Contratada da Nota Fiscal correspondente, emitida de 

forma legível e sem rasuras, e constando o número da conta bancária, o nome do banco e 

a respectiva agência e, o atestado pelo setor responsável pelo recebimento da Contratante. 

 
 

Leia-se: 
4.2. O Prazo máximo para Envio de Propostas é de 03 (três) dias úteis.  

4.7.O pagamento será efetuado pelo Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo 

(CEFURIA), no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a entrega e verificação dos 

bens, mediante a apresentação pela Contratada da Nota Fiscal correspondente, emitida de 

forma legível e sem rasuras, e constando o número da conta bancária, o nome do banco e 

a respectiva agência e, o atestado pelo setor responsável pelo recebimento da Contratante. 

 
 

Assim, publica-se o novo cronograma da Pesquisa de Preços nº 117/2020: 

 

 

 

 
Curitiba, 11 de setembro de 2020. 

 

 

Luzia Alves da Cruz Cabral Nunes 

Coordenação Executiva do CEFURIA 
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