PROCESSO N.º 28/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - EDITAL DE LICITAÇÃO
N.º 04/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para
aquisição parcelada de Materiais escolares a serem utilizados pela
Secretaria Municipal de Educação junto a Rede Municipal de Ensino de São
Miguel Arcanjo.
Devido a necessidade de adequação do edital, fica retificado o mesmo nos
itens abaixo.
Fica retificada a data de abertura:
1.3 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes n.º 1 “PROPOSTA” e n.º 2 -“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, na Sala
de Reunião, supramencionada, às 09h00 do dia 11 de abril de 2018. A sessão
pública dirigida pelo Pregoeiro se dará a seguir, no mesmo dia e local nos
termos das legislações supracitadas, deste edital e dos seus anexos.
Fica retificado o item 68, passando a vigorar o texto conforme abaixo:
Lápis nº 2 preto sextavado. Resistente e com escrita macia. Dados
Técnicos: Especificações: Caracteristicas: Mina grafite com fórmula
exclusiva produzida com matérias - primas de alta qualidade, Exclusivo
processo de fabricação, Madeira plantada de alta qualidade, Mina
centralizada, Na graduação ( Nº2-HB), Pré – apontado, Formato sextavado,
sem borracha no topo, Atóxico (Produto e Embalagem), Benefícios:
Resistente e com escrita macia, escura e de excelente apagabilidade, Maior
resistência á quebra de mina, Ecológicamente correto e fácil de apontar,
Maior resistência á quebras e melhor performance, Mina de grafite extra
macia
(N.2), Pronto para uso, Seguro para o uso. Caixa contendo 144
unidades.
Estas são as únicas alterações introduzidas no Edital n.º 04/2018, do
Pregão Presencial n.º 04/2018, do qual a presente fica fazendo parte
integrante para todos os fins e efeitos de direito, Edital esse que
continua em pleno vigor e subsistente em todas as demais cláusulas e
condições e em tudo o que não foi expressamente alterado pela presente.São
Miguel Arcanjo, 26 de março de 2018. Paulo Ricardo da Silva.Prefeito
Municipal.

