
 
AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 1, DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2022 

PREGÃO PRESENCIAL 05/2022 

 

OBJETO: MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KITS 

 

O MUNICÍPIO DE QUADRA comunica aos interessados que houve alteração no Processo 

Licitatório n° 24/2022 – Pregão Presencial 05/2022, que tem por objeto a Aquisição de material escolar 

em forma de kits conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, que integra o 

edital, nos seguintes termos:  

I - Fica suprimido do Edital do Pregão Presencial 05/2022 o seguinte item: 8.1.3 

(apresentação de laudo); 

II – Fica alterado o Termo de Referência, onde estão relacionados os itens que compõem o 

“KIT MATERIAL ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL”, a saber: 

ONDE SE LÊ: “FOLHA DE SULFITE PCT C/100 FOLHAS – papel sulfite multiuso Sendo: 02 

pacotes amarelo, 02 pacotes verde e 03 pacotes rosa, 03 pacotes azul. Pacote com 100 

folhas, formato A 4, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado 

em embalagem fechada e lacrada contendo 100 folhas. Deverá ser de alta qualidade, sendo 

ideal para trabalho em geral tais como: projetos, apresentações, desenhos, colagens e 

dobraduras, etc. Deverá constar na embalagem: código de barras, telefone de atendimento 

ao consumidor, medidas e dados de identificação do fabricante.  01 unidade” 

LEIA-SE: “FOLHA SULFITE, A4, PCT C/100 FOLHAS, CORES SORTIDAS. Papel sulfite multiuso, 

com gramatura 75 g/m², pacote com 100 folhas, formato A4, medindo 210 mm x 297 mm, 

em cores sortidas, acondicionado em embalagem fechada e lacrada contendo 100 folhas. 

Deverá ser de alta qualidade, para trabalho em geral tais como: projetos, apresentações, 

desenhos, colagens e dobraduras. Deverá constar na embalagem: código de barras, 



 
telefone de atendimento ao consumidor, medidas e dados de identificação do fabricante – 

01 unidade por kit” 

 

III - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Edital do Processo Licitatório 

n° 24/2022 - Pregão Presencial 05/2022 e seus anexos que não tenham sido alterados por este Aviso de 

Retificação.  

 

Fica prorrogado o prazo para apresentação dos envelopes para dia 18/07/2022, até às 

13h45min. O início da sessão pública fica prorrogado para dia 18/07/2022 às 14 horas.  

 

Publique-se. 

 

Quadra/SP, 04 de julho de 2022. 

 

 

 

Lheonides de Oliveira Andrade 
Prefeita Municipal 
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