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Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUPERVISÃO DE COMPRAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES

ERRATA DE LICITAÇÃO Nº 01
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 016/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Marechal
Deodoro, 03 – Centro, CEP 45.420-000, inscrita no CNPJ nº 14.235.907/0001-44, através do Pregoeiro Oficial do Município,
abaixo assinado e equipe de apoio, designados pelo Decreto nº 503, datado de 02 de março de 2021, em atendimento às
disposições contidas na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente a lei federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, Decreto nº 3.555/2000, Decreto Municipal n° 501 de 02 de março de 2021, Decreto Municipal n° 551 de 17
de março de 2021, Decreto Federal nº 10.024/2019 e legislação pertinente, torna público para conhecimento de quem possa
interessar, a RETIFICAÇÃO ao Edital do Pregão Eletrônico 003/2021, tipo menor preço global, cujo objeto consiste na
contratação futura de pessoas jurídicas objetivando a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atendimento e
manutenção das atividades das Secretarias de Administração, Educação, Politícas Sociais, Saúde no Município de Cairu,
Estado da Bahia, contendo as seguintes alterações ao instrumento convocatório:
No Item 6. Da Planilha de especificações do objeto (Anexo I do Edital)
ONDE SE LÊ:
PAPEL higiênico, neutro, folha simples, fabricado com celulose virgem, não
reciclado, isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras
substancias nocivas a saúde, de boa qualidade, na gramatura mínima de 25g/m²,
gofrado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, solúvel em
água, na cor branca, sem odor, dimensões 10 cm x 30 m com tolerância de 2% (dois
12 por cento) Embalagem: pacote com 04 rolos A embalagem devera conter o nome do FRD
fabricante, a marca, as dimensões, e as indicações de neutro e não reciclado. Critérios
de conferencia e inspeção no recebimento: visual, por cheiro, tato e medição. O rolo
devera ser pesado sem embalagem e ter o peso mínimo de 75 gramas, fardo com 64
rolos.
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LEIA-SE:
PAPEL higiênico, neutro, folha simples, fabricado com celulose virgem, não
reciclado, isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras
substancias nocivas a saúde, de boa qualidade, na gramatura mínima de 25g/m²,
gofrado (com relevo), crepado (com elasticidade), macio, alta absorção, solúvel em
água, na cor branca, sem odor, dimensões 10 cm x 30 m com tolerância de 2% (dois
12 por cento) Embalagem: pacote com 04 rolos A embalagem devera conter o nome do FRD
fabricante, a marca, as dimensões, e as indicações de neutro e não reciclado. Critérios
de conferencia e inspeção no recebimento: visual, por cheiro, tato e medição. O rolo
devera ser pesado sem embalagem e ter o peso mínimo de 75 gramas, fardo com 64
rolos.
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Tendo em vista que o dado, objeto de correção na presente errata, consta no Edital de maneira correta em seu ANEXO II
(MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS), e que a referida alteração não interferirá na elaboração das propostas, uma vez que
não há alteração do ANEXO II, base para a elaboração das propostas, com fulcro no §4º do Art. 21 da Lei Federal

8.666/93, fica mantida a data inicial do certame previsto para o dia 20/04/2021, às 09hs, na pagina www.licitacoese.com.br. Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de Licitação e seus anexos, permanecem inalterados.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.licitacoes-e.com.br, www.cairu.ba.gov.br, e, além do Edital,
as informações complementares poderão ser solicitadas junto à Diretoria de Compras, Contratos e Licitações, através do
Setor de Licitações, nos dias úteis, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Complexo Administrativo
Diogo Magalhães Brandão - Praça Marechal Deodoro, nº 03, Centro, nesta cidade de Cairu – Bahia, CEP 45.420-000, das
08:00HS às 12:00HS e das 13:00HS às 17:00HS, Telefones: (75) 3653–2151, Ramal: 214, ou por e-mail:
licitacao@cairu.ba.gov.br
Cairu - Bahia, 14 de abril de 2021.
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