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ERRATA 001/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 89/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018 
 

1 – Do Objeto: Registro de preços para a possível e futura “Aquisição de mobiliário e equipamentos para atender as necessidades da 
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de Balneário Arroio do Silva, conforme quantitativos e especificações 
contidas no Anexo I do Edital”. 
 
2 – Das Justificativas da Errata: Considerando que o Edital de Licitação em epígrafe descumpre a Portaria nº 105/2012 e a Portaria nº 
184/2015, bem como descumpre as normas da ABNT no que tange a qualificação técnica dos conjuntos escolares, e ainda 
considerando o Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica deste Município.  
 
3 - Das Alterações: Trazemos ao conhecimento dos interessados, que o Edital do Processo Licitatório supracitado, sofreu alterações 
nos itens descriminados abaixo: 

 
ONDE SE LÊ: 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº. 1) 
 
5.1 - O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a proposta da licitante, de forma que atenda aos seguintes requisitos: 
 
 I - ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, em papel timbrado da 
licitante ou identificado com o carimbo padronizado do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com o 
valor expresso em algarismos e por extenso, devendo suas folhas ser numeradas, rubricadas e a última assinada por quem de 
direito;  
II – a proposta também poderá ser apresentada em CD ou PenDrive, baixando o programa Betha AutoCotação no site 
http://download.betha.com.br/versoesdisp.jsp?s=33, solicitando os dados para cotação na Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do 
Silva. Para baixar a instalação bem como executá-la poderá entrar em contato para maiores esclarecimentos com o setor de 
licitações. 
 III - nos preços propostos já deverão estar incluídos todos os custos necessários para a entrega dos equipamentos, bem como todos 
os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto licitado; 
 IV – apresentar proposta sob Menor Preço por Item, constante do Anexo I. 
 
5.2 - Ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, e entre os valores expressos em 
algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.  
 
5.3 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração 
dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  
5.4 - Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, 
salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo.  
 
5.5 - Deverá estar expressamente declarado/descrito na proposta de preços: 
I – Marca dos produtos; 
II – Validade da proposta, conforme descrito no presente edital; 

 
LEIA-SE: 

65 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº. 1) 
 
5.1 - O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a proposta da licitante, de forma que atenda aos seguintes requisitos: 
 
 I - ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, em papel timbrado da 
licitante ou identificado com o carimbo padronizado do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com o 
valor expresso em algarismos e por extenso, devendo suas folhas ser numeradas, rubricadas e a última assinada por quem de 
direito;  
II – a proposta também poderá ser apresentada em CD ou PenDrive, baixando o programa Betha AutoCotação no site 
http://download.betha.com.br/versoesdisp.jsp?s=33, solicitando os dados para cotação na Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do 
Silva. Para baixar a instalação bem como executá-la poderá entrar em contato para maiores esclarecimentos com o setor de 
licitações. 
 III - nos preços propostos já deverão estar incluídos todos os custos necessários para a entrega dos equipamentos, bem como todos 
os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto licitado; 
 IV – apresentar proposta sob Menor Preço por Item, constante do Anexo I. 
 
5.2 - Ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, e entre os valores expressos em 
algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.  
 
5.3 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração 
dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  
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5.4 - Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, 
salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo.  
 
5.5 - Deverá estar expressamente declarado/descrito na proposta de preços: 
I – Marca dos produtos; 
II – Validade da proposta, conforme descrito no presente edital; 
III – Para as empresas que apresentarem proposta de preços para o item 35 deverão apresentar no envelope “Proposta de Preços”: 
1) Certificado de Conformidade com o INMETRO em nome do fabricante; 
2) Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade para Projetos, Fabricação e Montagem de Móveis Escolares, 

emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em nome do fabricante; 
 
4 – Da sessão pública: Devida as alterações, fica determinado nova data para impugnação do Edital, abertura da sessão e protocolo 
dos envelopes: 
 
4.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, 
protocolizando o pedido até o dia 06/11/2018, no endereço discriminado no item 21.12 deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir 
sobre a petição. Caso não seja respondido até a abertura da sessão, pela Administração Pública, o processo será automaticamente 
suspenso. 
 
4.2 - A Entrega, Protocolo dos envelopes de “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, deverão ser feitos 
junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, até às 13:30 horas do dia 09 de novembro de 2018, ou do 
primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data. Abertura da sessão no mesmo dia às 14:00 horas. 
 
Balneário Arroio do Silva, 25 de outubro de 2018. 
 
 

Altemir Daros Fontanela 
Pregoeiro 


