
 

 

  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO/RS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº001/2022 
  

 A Prefeitura Municipal de São Martinho/RS, torna público para conhecimento dos 

interessados, a retificação do Pregão Presencial de Registro de Preços nº 001/2022, que tem por 

OBJETO – registro de preços de mobílias para uso das escolas municipais e Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. 
   

Diante das irregularidades constatadas no termo de referência, ficam alterados os valores de 

referência dos itens 05 e 10, os quais passam a ser definidos nos seguintes valores: 

 

 

05 

 

10 

 

Armário Alto 2 Portas Confeccionado em chapa 

26, 24, 22 e 20, contém 02 portas fechamento 

através de chave, opção com 02, 03 ou 04 prateleiras 

ajustáveis e opção com maçaneta; Pintura em pó 

eletrostático (EPOXI) para melhor conservação e 

durabilidade do material; Medidas  

1,98 x 0,90 x 0,40 

R$1.085,00 

 

10 

    100 

 

Colchonetes coloridos de Espuma D23 - 1,30 cm 

X 60 cm X 5 cm 

Colchonete Espuma dobrável para exercícios, ou 

Atividades Recreativas; 100% forrado em Napa e 

com tratamento anti-ácaro e antialérgico; 

Composição interna Espuma de poliuretano. - 

Composição da capa: Napa 

OBS: Cores a serem definidas pelo contratante no 

momento da compra 

R$64,00 

 

 

Fica, de igual forma alterado, o prazo de entrega do objeto licitado, o qual passa a ser 

de 10 (dez) dias úteis. A retificação ocorrerá no modelo de contrato e ata de registro de preços. 

 Em virtude das retificações, o prazo para apresentação das propostas será reaberto, passando 

a sessão do certame para o dia 27 de janeiro de 2022, as 09h00min. 

 Maiores informações poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Administração, no 

endereço supracitado ou pelos fones: (55) 3533-1170/1728, de segunda à quinta das 08h00 às 

11h45min e das 13h30min às 17h10min, e nas sextas das 7h às 13h. 

São Martinho, 13 de janeiro de 2022. 

 

MARIA MADALENA ATUATTI DA SILVA 

Prefeita Municipal em exercício 


