
 

 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 150/2018 
 

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento 
dos interessados, do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 150/2018, que resolve RETIFICAR o edital de licitação, de 11 de outubro de 
2018, conforme segue:  
Altera-se a redação do edital:  
 
Onde lê-se: 
 
23 DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 
 
A licitante que apresentar melhor lance na fase de propostas, passará a fase 
de análise das amostras a qual será realizada por comissão nomeada através 
de Portaria, que após criteriosa análise a mesma emitirá seu Parecer. Caso as 
amostras da primeira colocada sejam consideradas desaprovadas, passarão a 
analise das amostras da segunda colocada e assim sucessivamente. 
Aprovada a amostra, a Pregoeiro dará continuidade ao certame passando a 
análise dos documentos de habilitação da licitante. 
 
Leia-se 
 
23 DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 
 
A proponente vencedora do certame deverá apresentar, no prazo máximo de 
8(oito) dias úteis, contados da publicação do resultado da licitação, amostras 
de todos os itens cotados, as quais serão analisadas de acordo com as 
especificações. As amostras ficarão a disposição até a formalização dos 
pedidos e entrega dos materiais, com devolução posterior ao licitante vencedor. 
O não cumprimento das exigências pela primeira classificada, ensejará a 
convocação das demais participantes do certame, obedecendo a ordem de 
classificação para apresentação das amostras. 
Supressão  
Suprime o teor do texto abaixo constante do anexo I: 
 
Apresentar amostras de todos os itens cotados (independente do tamanho), as 
quais serão analisadas de acordo com as especificações, imediatamente após 
a classificação das propostas e apuração dos lances, pela licitante vencedora, 
na data da licitação. As amostras ficarão a disposição até a formalização dos 
pedidos e entrega dos materiais, com devolução posterior ao licitante vencedor. 
 
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 09/11/2018. 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,  
 
Torno público, 
 

Cruzeiro do Iguaçu – pr, 23 de outubro de 2018. 
 

 
 
 

JOSÉ NILTON DE SOUZA 
PREGOEIRO 

 


