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ERRATA I
REFERÊNCIA: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2018 - REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de móveis escolares para atender as
necessidades das Escolas e Creches atendidas pelo Sistema Municipal de Ensino do Município de
Mata de São João/BA
Comunicamos aos interessados na licitação acima indicada que o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
32/2018 - REGISTRO DE PREÇOS , foi alterado na seguinte forma:
ALTERAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS, NA SEGUINTE FORMA:

LEIA-SE:

13. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL FÍSICA/DOCUMENTAÇÃO
13.1. A proposta final ajustada ao último lance ofertado e a documentação exigida neste edital
deverão ser apresentadas pela licitante detentora da melhor oferta no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contadas a partir do encerramento da etapa de lances, podendo essa comprovação
se dar mediante o encaminhamento através do e-mail esclarececompel@gmail.com com posterior
encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas no prazo de 03 (três) dias úteis, bem como
apresentação de amostras para os itens constantes do Lote I e III e Folders/Catálogos para
itens constantes no Lote II, na seguinte forma:
a) As amostras para os itens constantes do Lote I e III deverão ser apresentadas com a
indicação numérica relativa ao item a que se designa,
b) A apresentação das amostras para os itens constantes do Lote I e III deverá ser efetivada
dentro do prazo designado acima, das 08:00 as 11:30h, e das 13:00h as 15:30h, no Núcleo
Integrado Compras - SECAF/PMSJ, localizada na Rua Luiz Antonio Garcez, N°. 140, Centro,
Mata de São João – BA, as quais serão submetidas à análise por profissional da Secretaria
competente.
c) É necessário apresentar Atestado de Conformidade com as especificações emitido por
Laboratório ou Certificadora Credenciado ou acreditado pelo IMETRO com as seguintes
documentações:

 Laudo Técnico expedido por Laboratório Credenciado ou acreditado pelo IMETRO conforme
(NBR 8.094) de corrosão por exposição á névoa salina de pelo menos 300 horas. ( Para os
itens 1 e 2 do Lote I e Item 2 do Lote III).



Laudo Técnico também expedido por Laboratório acreditado ou credenciado pelo IMETRO
conforme NBR (8.095) de corrosão por atmosfera úmida saturada de pelo menos 300 horas.

(Para os itens 1 e 2 do Lote I e Item 2 do Lote III).
13.1.1. Para comprovar a qualidade do tampo de mesa e prancheta deverá ser apresentado:
a) Laudo de laboratório acreditado ou credenciado ao INMETRO de determinação da
resistência ao impacto IZOD com o valor mínimo de 75 J/m, segundo método ASTM D25610. (Para

os item 1 do Lote I e item 2 do Lote III)

b) Laudo técnico para comprovar a qualidade do assento/ encosto solicitado determinação da
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resistência à flexão em plástico ASTM D 790 em laboratório creditado ao INMETRO. (Para

o item 1 do Lote I e item 2 do Lote III)
13.1.2. Para comprovar a qualidade da prancheta lateral universitária e tampo de mesa do trapézio
identificação do polímero em (ABS) através do método de identificação do polímero base por
espectrofotometria de infravermelho (FTIR – PRI 638/55) em laboratório creditado ao INMETRO.
Obs: Estes laudos deverão estar em nome da marca cotada

13.1.3. Quanto aos Folders/Catálogos do Lote II:
a) Os Folders/Catálogos do Lote II deverão ser apresentadas com a indicação numérica
relativa ao item a que se designa
b) A apresentação dos Folders/Catálogos do Lote II deverá ser efetivada dentro do prazo
designado acima, das 08:00 as 11:30h, e das 13:00h as 15:30h, no Núcleo Integrado Compras SECAF/PMSJ, localizada na Rua Luiz Antonio Garcez, N°. 140, Centro, Mata de São João – BA,
as quais serão submetidas à análise por profissional da Secretaria competente

[...]

Em conformidade com disposto no art. 21, § 4º da Lei Federal Nº. 8.666/93, a Sessão de Abertura
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2018 - REGISTRO DE PREÇOS – REGISTRO DE PREÇOS acontecerá
em 23 de março de 2018 / INÍCIO DA SESSÃO: 13h00min.
A Sessão Pública de lances será realizada no site http://www.licitacoes-e.com.br

Mata de São João, 16 de março de 2018.

MARCELI ROCHA
Pregoeira Oficial/PMSJ
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