
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL 

163/2017 

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para 

conhecimento dos interessados, do pregão presencial 163/2017, que resolve 

RETIFICAR o edital de licitação, de 20 de novembro de 2017, conforme segue:  

Altera-se a redação do edital:  
 
Onde lê-se: 

2.3 VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO é de R$:72.730,00 (setenta e dois 

mil, setecentos e trinta reais). 

Leia-se: 
2.3 VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO é de R$:62.734,00 (sessenta e dois 

mil, setecentos e trinta e quatro reais). 

Onde lê-se: 
17    DO PREÇO 
 

17.1 O critério de classificação será o de “menor preço por Lote”, ofertado pela 
licitante declarada vencedora do certame. 
O valor total máximo corresponde a até R$:72.730,00 (setenta  e dois mil, 

setecentos e trinta reais). 

Leia-se: 
17 DO PREÇO 

 

17.1 O critério de classificação será o de “menor preço por Lote”, ofertado pela 
licitante declarada vencedora do certame. 
O valor total máximo corresponde a até R$:62.734,00 (sessenta e dois mil, 

setecentos e trinta e quatro reais). 

 
Onde lê-se: 

Lote I: 

15 Caneta azul: Canetas esferográficas cristal, boligrafo 

1.0mm. Composição: resinas termoplásticas, tinta a  

base de corantes orgânicos e solventes, borracha 

sintética, ponta de níquel prateada, esfera de 

tungstênio e componentes metálicos. Cor da tinta 

100 

 

Und 



preta. Caixa com 50 un 

16 Caneta preta: Esferográfica cristal, boligrafo 1.0m.m. 

Composição: Resinas termoplásticas, tinta á base de 

corantes orgânicos e solventes. Borracha sintética, 

ponta de níquel prateada, esfera de tungstênio e 

componentes metálicos. Cor da tinta preta. Caixa com 

50 und  

100 Und 

 

Leia-se 
 

Lote I: ANEXO I 

15 Caneta azul: Canetas esferográficas cristal, boligrafo 

1.0mm. Composição: resinas termoplásticas, tinta a  

base de corantes orgânicos e solventes, borracha 

sintética, ponta de níquel prateada, esfera de 

tungstênio e componentes metálicos. Cor da tinta 

preta. Caixa com 50 un 

2 

 

Caixas 

c/ 50 

unidades 

16 Caneta preta: Esferográfica cristal, boligrafo 1.0m.m. 

Composição: Resinas termoplásticas, tinta á base de 

corantes orgânicos e solventes. Borracha sintética, 

ponta de níquel prateada, esfera de tungstênio e 

componentes metálicos. Cor da tinta preta. Caixa 

com 50 und  

2 Caixas 

c/ 50 

unidades 

 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições constantes 

do Edital, Anexos e Retificação, a qual consta a nova data de Abertura das 

propostas que será as 09:00 horas  do dia 20/12/2017. Para todas as 

referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

O Edital com as devidas alterações poderá ser obtido através do webpage: 
http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através do 
telefone (0xx46) 3572-8018; fax (0xx46) 3572-8001 e email: 
licitacaocruzeiro@hotmail.com. 
 
Torno público, 
 

Cruzeiro do Iguaçu – Pr, 05 de dezembro de 2017. 
 

 
JOSÉ NILTON DE SOUZA 
PREGOEIRO 

mailto:licitacaocruzeiro@hotmail.com

