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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA 

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020 

 
O MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA - RS, através do Núcleo de Compras e Licitações, sito à 

Rua Da República, 96 - CEP 98.740-000 – AUGUSTO PESTANA - RS - Fone: 0XX55 3334-4900, torna 
público a RETIFICAÇÃO da  licitação na modalidade de Pregão Eletrônico SRP n°08/2020, com a 

finalidade de selecionar propostas objetivando  a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
HIGIENIZAÇÃO. 

 
 A retificação dá-se nos seguintes  termos: 
 
  DO ITEM  9.2.1  letra “ b” do edital 
 
 Onde se lê:    
  
” Declaração,autenticada, assinada pelo representante Legal da empresa, contendo o número da 

identidade e do CPF, de que o licitante está cumprindo com a exigência contida no inciso V do art. 27 da 

Lei Federal nº 8.666/93, no que diz respeito ao trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 
dezoito anos, e ainda, ao trabalho de menor entre quatorze e dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz. ” 

 
Leia-se:  
 
”Declaração assinada pelo representante Legal da empresa, contendo o número da identidade e do CPF, 

de que o licitante está cumprindo com a exigência contida no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 
8.666/93, no que diz respeito ao trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de dezoito anos, e 

ainda, ao trabalho de menor entre quatorze e dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. ” 

    
 

  DO ITEM  20.19  do edital  
             

 Onde se lê: 
 
 “ Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório deverão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor do Município de Augusto 
Pestana, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.”   

 

Leia-se:    
  
“ Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório deverão ser apresentados por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor do Município de Augusto Pestana, ou, 

ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.” 

 
 



  

 
Rua da República, 96 - Fone (55) 3334-4900 - Fax 3334-4921 - CEP 98740-000 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA 

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 
 

 
DOS ITENS DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I 

 

 

  Onde se lê:   
 

31 1000 UN 
Detergente para louça com gel concentrado 
embalagem de no mínimo 500g/ml, nas fragrâncias de 
aloe vera e calêndula 

 
3,51 

 

 

65 3500 PAC 

Papel higiênico: rolo de 10 cm x 30 metros, folha 
dupla, 100% fibras celulósicas virgem, branco, 
extra macio. Pacote com no mínimo 04 rolos. 
Isento de registro na Anvisa 

 

7,10 

 

 

67     1780 PAC 

Papel toalha bobina 100% fibras celulósicas virgem, 
folha com gramatura de 25- 28 g de espessura 
contendo 06 unidades no fardo, largura 20 cm x 200 
metros, cumprimento próprio para ser usado em 
toalheiro. Isento de registro na Anvisa 

 

74,93 

 

 
82 100 RL Rolo Papel alumínio 30 cm x 100 m  4,99  

 
 

                      Leia-se:    
 
 

31 1780 UN 
Detergente para louça com gel concentrado 
embalagem de no mínimo 500g/ml, nas fragrâncias de 
aloe vera e calêndula 

 
3,51 

 

 

65 4200 PAC 

Papel higiênico: rolo de 10 cm x 30 metros, folha 
dupla, 100% fibras celulósicas virgem, branco, 
extra macio. Pacote com no mínimo 04 rolos. 
Isento de registro na Anvisa 

 

7,10 

 

 

67     1150 PAC 

Papel toalha bobina 100% fibras celulósicas 
virgem, folha com gramatura de 25- 28 g de 
espessura contendo 06 unidades no fardo, largura 
20 cm x 200 metros, cumprimento próprio para ser 
usado em toalheiro. Isento de registro na Anvisa 

 

68,23 

 

 

82 100 RL Rolo Papel alumínio 30 cm x 100 m  49,93  

 
 

Retifica-se também a data de abertura do calendário do edital nos seguintes termos: 
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Onde se Lê:    

DO CALENDÁRIO: 
Limite para Impugnação: 08:00 horas do dia 18/05/2020. 

Final de recebimento de propostas: 8:00 horas do dia 21/05/2020. 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 21/05/2020 

 
             LEIA-SE:  Limite para Impugnação: 08:00 horas do dia 04/06/2020. 
                               Final de recebimento de propostas: 8:00 horas do dia 09/06/2020. 

                               Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 09/06/2020. 

 
               Demais especificações permanecem inalteradas. 
 

As empresas que desejarem participar do referido “PREGÃO ELETRÔNICO” devem acessar  sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br necessitando estar devidamente credenciadas junto a plataforma de 
pregão eletrônico PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.  

 

         O Edital completo poderá ser obtido pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br 
ou pelo site: www.augustopestana.rs.gov.br,  Outras informações referente ao edital, poderão ser obtidas 

no Núcleo Compras e Licitações à Rua Da República, 96 - CEP 98.740-000 – AUGUSTO PESTANA - RS - 
Fone: 0XX55 3334-490 

 
  

Augusto Pestana, 19 de maio de 2020 
 

 
VILMAR ZIMMERMANN 

Prefeito Municipal 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.augustopestana.rs.gov.br/

