SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA PREGÃO PRESENCIAL N.º 43/2018
O MUNICÍPIO DE GRAMADO(RS), em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, torna público,
para o conhecimento dos interessados, que o Edital do Pregão Presencial N.º 43/2018,
aquisição de materiais de expediente destinados a diversas secretarias do Município, sofreu as
seguintes RETIFICAÇÕES:
a) O ANEXO 2 - MARCAS PRÉ APROVADAS, os itens elencados abaixo passam a ter a
seguinte redação:
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Descrição
Apagador para quadro branco

Marca Pré aprovadas
PILOT
CARBRINK/RADEX
01
CD R pote c/100.
MULTILASER/ELGIN
610
CD Virgem c/ Capa
MULTILASER/ELGIN
700
Envelope branco ofício 229 x 324mm, mínimo SCRITY/CELUCAT/
80g
FORONI
4100 Envelope branco ofício 260mm X 365mm.
SCRITY/CELUCAT/
FORONI
3000 Envelope Carta Branco, 11,5x23cm, mínimo SCRITY/CELUCAT/
80g
FORONI
13250 Envelope Janela RPC 70J (114x229 mm) SCRITY/CELUCAT/
mínimo 80g
FORONI
600
Envelope pardo 176mm X 250mm
SCRITY/CELUCAT/
FORONI
5470 Envelope pardo 185mm X 248mm, mínimo 80g SCRITY/CELUCAT/
FORONI
2550 Envelope pardo 240mm X 340mm, mínimo 80g SCRITY/CELUCAT/
FORONI
8600 Envelope pardo ofício 260mm X 365mm, SCRITY/CELUCAT/
mínimo 80g
FORONI
50
Envelope pardo tamanho ofício
SCRITY/CELUCAT/
FORONI
330
EVA liso cores diversas 40x60 2mm
COLACRIL/PIMACO
KREATEVA
09
Flip Chart c/quadro branco
QUADROSUL/CORTI
ARTE/SOUZA
160
Livro ata, capa dura plástica, na cor preta, SÃO DOMINGOS
formato 297x210 mm, com 50 folhas off-set, TILIBRA
brancas, pautadas e numeradas.
185
Livro ponto 100 folhas, 4 assinaturas:

128

expediente normal e prorrogação da jornada de SÃO DOMINGOS
trabalho, folhas numeradas, formato: 218 x 319
mm, com página para relação de funcionários, TILIBRA
capa dura e resistente, capa/contracapa: feita
de papelão e revestido com papel off-set
120g/m2, miolo: feito com papel off-set 63g/m2.

UN

360

Pasta A - Z A4 lombo estreito mecanismo alta
pressão revestimento interno de polipropileno FRAMA/POLICART/
resistente
e
carbonotamanho
ofício, CHIES
31,5cmx28,5cm, lombada com 5,3 cm, capa de
cor preto ou branco com preto, com ferragem
de metal tipo alavanca e compressor em
plástico, com orifício na lombada e visor de
plástico com etiqueta removível.

270

Pasta AZ, lombo largo, tamanho ofício, FRAMA/POLICART/
34,5cmx28,5cm, lombada com 8 cm, capa de CHIES
cor preto ou branco com preto, com ferragem
de metal tipo alavanca e compressor em
plástico, com orifício na lombada e visor de
plástico com etiqueta removível.

5995

Pasta suspensa Kraft 361 mm compr x 240 mm
larg (170G/M2) com haste de metal (montada),
com 4 ponteiras plásticas fincadas com ilhós
impedindo a movimentação da mesma, com DELLO/FRAMA
visor, etiqueta e grampo plástico , com 6
diferentes furações p/grampo e 6 posições
p/visor e etiqueta. Cor castanha.
Quadro de escrever, polietileno de fundo QUADROSUL
branco, moldura de alumínio, tamanho: 1metro CORTIARTE/SOUZA
de altura, 80cm de largura, com suporte em
material metálico para apoio de apagador e
pinceis.
Rolo barbante com 50m
BOCA/ROMA
AZUL/SOBERANO
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b) O Item 05 – sub item 5.14 onde leu-se: “As amostras cujas marcas não sejam as pré
aprovadas deverão ser entregues na sessão de lances assim que a empresa for classificada
como melhor oferta (durante a sessão). Estas deverão ficar em posse do representante
credenciado que fará a entrega somente se a empresa se classificar como melhor oferta no
item, assim que declarado pelo Pregoeiro.” leia-se: “As amostras cujas marcas não sejam as

pré aprovadas deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias após ser declarado vencedor,
e deverão ser entregues devidamente identificadas, no Departamento de Compras e Licitações
do Município, situado na Av. das Hortênsias, n.º 2029, Centro, no horário das 08 h às 11h45min
e 13h30min às 17h45min.”
c) A data da abertura passará a ser no dia 17 de Julho de 2018 às 09 horas.
d) As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Gramado(RS), 11 de Julho de 2018.
JOÃO ALFREDO DE CASTILHOS BERTOLUCCI
Prefeito Municipal

