AVISO DE RETIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE ASTORGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2016
O Pregoeiro do Município de Astorga-PR, no uso de suas atribuições legais; considerando, o
comunicado da Diretora do Departamento Municipal de Educação; torna público a Retificação do Edital
de Licitação referente ao Pregão Presencial nº 065/2016, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAIS aquisições de kits com materiais escolares destinados aos alunos da rede
municipal da educação infantil e ensino fundamental, nos termos a seguir:
- onde se lê, no Anexo I do Edital (no lote 01 na alínea “n”, no lote 02 na alínea “p”, no lote 03 na
alínea “m”, no lote 04 na alínea “n” e no lote 05 na alínea “n”, respectivamente):
“01 (uma) régua 30 cm, com impressão das escalas em milímetros e centímetros impresso através de processo de tampografia ou
serigrafia UV com tintas atóxicas e livres de solvente. O produto deverá ser confeccionado com lâmina de pet reciclado
(politeraftalato de etila) reciclado pós consumo, contendo lupa.”

- leia-se:
“01 (uma) régua 30 cm, cristal, com impressão das escalas em milímetros e centímetros.”

- onde se lê, no Anexo I do Edital (nos lotes 01, 02, 03, 04 e 05, nas respectivas alíneas “c”):
c) 02 (duas) borrachas brancas com cinta plástica. Composição: borracha sintética isenta de PVC, cargas inertes e pigmentos.
Cinta plástica na cor verde, translúcido. Medidas aproximadas: 45 mm x 30 mm x 12 mm. Produto certificado pelo INMETRO.

- leia-se:
c) 02 (duas) borrachas brancas com cinta plástica. Composição: borracha sintética isenta de PVC, cargas inertes e pigmentos.
Cinta plástica na cor verde. Medidas aproximadas: 45 mm x 30 mm x 12 mm. Produto certificado pelo INMETRO.

- onde se lê, no Anexo I do Edital (nos lotes 01 e 02 nas respectivas alíneas “e”, nos lotes 03, 04 e
05 nas respectivas alíneas “d”):
01(um) caderno de cartografia 48 folhas. Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 folhas, sem seda, dimensões mínimas 200mm X
275mm, miolo papel off-set de no mínimo 63 g/m2, capa e contracapa em papel cartão duplex gramatura mínima 280 g/m2, com
aplicação de verniz na capa e na contracapa.

- leia-se:
01(um) caderno de cartografia 48 folhas. Capa cartão duplex, espiral, contendo 48 folhas, sem seda, dimensões mínimas 200mm X
275mm, miolo papel off-set de no mínimo 56 g/m2.

- Em razão da presente retificação, ficam também alterados, o horário e data de entrega das
propostas de preços e documentos de habilitação, bem como a abertura das propostas de
preços, conforme cronograma a seguir:
 ENTREGA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO: até às 8:30 (Oito horas e trinta
minutos) do dia 16 de fevereiro de 2017, no setor de protocolos da Prefeitura do Município de AstorgaPR.
 ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: dia 16 de fevereiro de 2017, às 9:00 hs (Nove
horas), no Auditório da Prefeitura do Município de Astorga-PR.
Astorga, 02 de fevereiro 2017.

ROGÉRIO SCARAMELLO BARBOSA
Pregoeiro

