
ERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº14/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 10/2017

Pelo presente Termo de Retificação de Edital do Pregão Presencial nº 10/2017, cujo OBJETO
é  REGISTRO  DE  PREÇO  para  futuras  e  eventuais  aquisições  de  máquina  fotográfica,
microfones,  impressora,  aparelhos  de  televisão,  leitor  óptico,  suportes  de  papel  e
dispensadores de papel para uso interno da Câmara Municipal de Pará de Minas conforme
especificações constantes no Termo de Referência que integra este Edital como Anexo I, em
face de modificações necessárias, vem, por meio deste, RETIFICAR O EDITAL:

 Onde lê-se: 

4. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE DESCRIÇÃO
54 Porta papel para acondicionar papel toalha de 03 dobras, em aço inox, medindo 

275mm x330 mm. Afixação em parede por meio de parafusos. Capacidade para 
aproximadamente 400 – 600 folhas de papel toalha; Possui dispositivo anti-
vandalismo. Com acessório economizador.

Anexo IX – PROPOSTA COMERCIAL
Item

Quant Und. Descrição
MARCA/
MODEL

O

Vr. Unit.
R$

Vr. Total
R$

8

54 Un.

Porta papel para acondicionar papel toalha
de 03 dobras, em aço inox, medindo 
275mm x330 mm. Afixação em parede por 
meio de parafusos. Capacidade para 
aproximadamente 400 – 600 folhas de 
papel toalha; Possui dispositivo anti-
vandalismo. Com acessório economizador.

13.  ESTIMATIVA  DE  PREÇO  E  DISPONIBILIDADE  ORÇAMENTÁRIA  E
FINANCEIRA PARA A DESPESA

 13.1 - Conforme exigência legal, o Setor de Compras e Licitações realizou pesquisa
de preços no mercado e estimativa de custos com empresas do ramo do objeto 
licitado,tendo apurado o preço estimado de R$ 56.667,21 (Cinquenta e seis mil 
seiscentos e sessenta e sete reais e vinte um centavos). 

Leia-se:

4. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS EQUIPAMENTOS



QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

54
Porta papel para acondicionar papel toalha de 02 ou 03 dobras, em aço inox, 
medindo aproximadamente 26mm x26 mm. Afixação em parede por meio de 
parafusos. Capacidade para aproximadamente 400 – 600 folhas de papel toalha; 
Possui dispositivo anti-vandalismo. Com acessório economizador.

Anexo IX – PROPOSTA COMERCIAL
Item

Quant Und. Descrição
MARCA/
MODEL

O

Vr. Unit.
R$

Vr. Total
R$

8

54 Un.

         Porta papel para acondicionar papel
toalha de  02 ou 03 dobras,  em aço
inox,  medindo  aproximadamente
26mm x26 mm. Afixação em parede
por  meio  de  parafusos.  Capacidade
para  aproximadamente  400  –  600
folhas  de  papel  toalha;  Possui
dispositivo  anti-vandalismo.  Com
acessório economizador.

13.  ESTIMATIVA  DE  PREÇO  E  DISPONIBILIDADE  ORÇAMENTÁRIA  E
FINANCEIRA PARA A DESPESA

 13.1 - Conforme exigência legal, o Setor de Compras e Licitações realizou pesquisa
de preços no mercado e estimativa de custos com empresas do ramo do objeto 
licitado,tendo apurado o preço estimado R$ 70.030,59 (Setenta mil trinta reais e 
cinquenta e nove centavos)

Ratificam-se as demais disposições do Edital, alterando-se a data da SESSÃO PÚBLICA /
ABERTURA DOS ENVELOPES PARA O DIA 17/07/2017, às 14h10’. 

Pará de Minas, 03 de julho de 2017.

Danielle Souza Alves
Pregoeira
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	Porta papel para acondicionar papel toalha de 02 ou 03 dobras, em aço inox, medindo aproximadamente 26mm x26 mm. Afixação em parede por meio de parafusos. Capacidade para aproximadamente 400 – 600 folhas de papel toalha; Possui dispositivo anti-vandalismo. Com acessório economizador.

