
  
 
 
 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAÇADOR 
ERRATA 02 – ALTERAÇÕES DO EDITAL  

 
EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2019  
 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO PARA O ANO LETIVO 2019/2020, BEM COMO MATERIAIS PARA SEREM 
UTILIZADOS PELOS PROFESSORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 
 
Onde era: 
O Município de Caçador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 83.074.302/0001-31, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. SAULO 
SPEROTTO, comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes 
de proposta e documentação deverão ser entregues no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Caçador, no máximo até às 14h00min. do dia 05 (CINCO) de JUNHO de 
2019 para abertura no mesmo dia às 14h20min., ocasião em que se dará início ao 
credenciamento e à abertura dos envelopes. A presente Licitação será do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA 
MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - LEI COMPLEMENTAR 
123/2006, consoante as condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, bem como Lei 8.666/93 e a alterações subsequentes, 
Decreto Municipal nº 5.900/14 e demais legislações aplicáveis 
 
Passa a ser: 
O Município de Caçador, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 
o nº 83.074.302/0001-31, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. SAULO 
SPEROTTO, comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL visando à aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes 
de proposta e documentação deverão ser entregues no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal de Caçador, no máximo até às 14h00min. do dia 20 (VINTE) de JUNHO de 
2019 para abertura no mesmo dia às 14h20min., ocasião em que se dará início ao 
credenciamento e à abertura dos envelopes. A presente Licitação será do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA 
MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - LEI COMPLEMENTAR 
123/2006, consoante as condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, bem como Lei 8.666/93 e a alterações subsequentes, 
Decreto Municipal nº 5.900/14 e demais legislações aplicáveis 
 
Onde era: 

10 5.000 Unid 

Caderno universitário 10 matérias 200 folhas – mais 1 folhas de 
apresentação personalizada com as seguintes medidas aberto 
27,5 x 
40 cm e fechado 27,5 x 20 cm, capa com impressão 4 x 0 cores 
em 
papel couchê brilho 120g/m² com laminação bopp brilho na parte 
externa envolto em papelão 1,5 mm e com guardas em papel offset 
120g/m² com 1x0 cores. Régua com post-it no tamanho mínimo 20 
x 



5,5 cm impressão 1x0 cor com 6 blocos de post-it em cores 
diferentes 
cada bloco com mínimo de 20 folhas adesivadas. Considerar faca 
para 
corte especial que permite anexar régua nas folhas no caderno. 
Acabamento espiral metálico 

 
 
Passa a ser: 

10 5.000 Unid 

Caderno universitário 10 matérias (capa dura) - caderno 
universitário com 10 matérias (200 folhas), mais 01 folha de 
apresentação (personalizada), com as seguintes medidas: aberto 
27,5 x 40 cm e fechado 27,5 x 20 cm. Capa com diversas estampas 
em papel couchê brilho 120gr envolto em papelão 1,5 mm e com 
guardas em papel offset 120g com 1x0 cores. Acabamento: espiral 
metálico. 

 
 
Maiores Informações e o edital Completo poderão ser obtidos na Coordenação de Licitações e 
Contratos da Prefeitura do Município de Caçador, SC, através do e-mail: 
licitacoes.sec@cacador.sc.gov.br  ou pelo site www.cacador.sc.gov.br das 13:00 às 19:00 
horas. 

 
Caçador, 03 de junho de 2019. 

 
 

Saulo Sperotto 
Prefeito Municipal 
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