PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2019 – FMEDUC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 - FMEDUC
Sistema de Registro de Preços
1ª ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada em pintura predial interna e
externa com fornecimento de materiais nas Unidades Escolares e Centros de Educação Infantil do Município
de Penha/SC, conforme solicitação nº 96/2019 do Fundo Municipal de Educação, anexa ao Processo, tudo de
acordo com as condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente
processo.
ONDE SE LÊ:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

TIPO DE
UNIDADE

QTDE

1

Serviços de pintura predial, externo e interno
com acabamento, lavação da área, e
fechamento de furos e falhas nas áreas com
massa acrílica de látex tipo premium de
primeira linha,
antes
aprovadas
por
fiscalização, serviço executado com 2 demãos
de pintura. A empresa deverá fornecer todos
os itens de consumo necessários como: rolos,
pinceis, recipientes, cobertura de áreas com
lonas evitando sujeira, etc, ferramentas
necessárias à execução, alimentação e
transporte dos respectivos funcionários. Cores
padrão de uso do município: branco neve, azul
e vermelho. Local: Unidades Escolares do
Município.

M²

25.000

TOTAL GERAL

PREÇO R$ PREÇO R$
UNITÁRIO
TOTAL
ESTIMADO ESTIMADO

R$
18,33

R$
458.250,00

R$ 458.250,00

LEIA-SE:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

TIPO DE
UNIDADE

QTDE

1

Serviços de pintura predial, externo e interno
com acabamento, lavação da área, e
fechamento de furos e falhas nas áreas com
massa acrílica, incluso tinta acrílica de látex
tipo premium de primeira linha, antes
aprovadas por fiscalização, serviço executado
com 2 demãos de pintura. A empresa deverá
fornecer todos os itens de consumo
necessários como: rolos, pinceis, recipientes,
cobertura de áreas com lonas evitando sujeira,
etc, ferramentas necessárias à execução,
alimentação e transporte dos respectivos
funcionários. Cores padrão de uso do
município: branco neve, azul e vermelho. Local:
Unidades Escolares do Município.

M²

25.000
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PREÇO R$ PREÇO R$
UNITÁRIO
TOTAL
ESTIMADO ESTIMADO

R$
18,33

R$
458.250,00

TOTAL GERAL

R$ 458.250,00

Considerando que a presente Errata irá interferir na formulação de propostas das licitantes interessadas em
participar do Processo, conforme Art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, fica alterada a data de abertura e entrega de
envelopes conforme abaixo:
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E ENTREGA DE ENVELOPES:
Data/Hora: 25/06/2019 às 09 horas.
Endereço: Rua Nilo Anastácio Vieira, nº 180, Bairro Centro, Penha - Santa Catarina – Sala do Empreendedor.
Publique-se.
Penha/SC, 06 de junho de 2019.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração
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