
 

 

PROCESSO Nº 06/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 
Objeto: Aquisição de bens (material de consumo) para o atendimento ao 
Convênio SICONV nº 817271/2015 - MDS relativo à Estruturação da Rede de 
Serviços de Proteção Social Especial, conforme quantidade e especificações 
constantes no Anexo I. 
 
 
 

RERATIFICAÇÃO DO EDITAL 
 
 A Prefeitura Municipal de Tabapuã, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO 
que o edital do Pregão Presencial acima mencionado passará a vigorar com as 
seguintes alterações: 
 
1 – No Instrumento Convocatório relativamente no descritivo do item 03 (papel sulfite): 
 
Onde se lê:  
“SULFITE A4 - CX COM 10 UNIDADES PACOTE DE 500 FOLHAS - Papel sulfite de 
papelaria, gramatura 75g/m2, formato A4, medindo 210X297mm, alvura mínima de 
90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), 
conf. norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, embalagem BOPP, na cor branca, 
produto com certificação ambiental fsc ou cerflor. Caixa com 5.000 folhas”. 
 
Leia-se:  
“Papel sulfite de papelaria, gramatura 75g/m2, formato A4, medindo 210X297mm, 
alvura mínima de 90%, conforme norma ISSO, opacidade mínima de 87%, umidade 
entre 3,5% (+/-1,00), conf. Norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, embalagem 
BOPP, na cor branca, produto com certificação ambiental fsc ou cerflor. PCT C/500 
folhas”. 

Alterando-se a UNIDADE DE MEDIDA para “Pacote”, mantendo-se a 
quantidade original fixada, ou seja, 81 pacotes. 
 

Assim sendo, em razão da alteração realizada, visando evitar qualquer prejuízo 
futuro aos possíveis interessados, necessária à redefinição da data para 26 de 
fevereiro de 2018, com inicio às 13h30, com nova publicação nos meios oficiais.   
 
2 – No mais, ficam mantidas e ratificadas as demais disposições e exigências do edital 
e dos anexos do presente pregão. 
 
 E para que chegue ao conhecimento dos interessados, expeça-se o presente 
reratificação, cuja cópia deverá ser afixada no local de costume e disponibilizada no 
site da Prefeitura, www.tabapua.sp.gov.br. 
 
 Tabapuã, 07 de fevereiro de 2018. 
 
 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 


