
RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015 

      

 

Fixa nova data para recebimento de 

propostas e documentos de habilitação e 

inclui item licitado ao Anexo I. 

 

ALMIR JOSÉ BAGEGA, Prefeito Municipal de Derrubadas/RS, no uso de 

suas atribuições legais torna público para conhecimento dos interessados que 

RETIFICOU o Edital de Pregão Presencial nº 25/2015. 

 

1 - Altera a data de recebimento e julgamento da proposta e 

documentação: 

a) A hora e data de recebimento dos envelopes, abertura e julgamento do 

Pregão Presencial nº 25/2015 será às 9 horas do dia 21 de julho de 2015.  

 

2 – É acrescido ao objeto do referido Pregão Presencial o item 2, conforme 

descrição a seguir: 

Item  Un Qdade Discriminação 

2 UN 15 Cadeira executiva giratória, costureira, com mola, aranha de 

aço coberta por polaina de PP, sapata fixa, espuma injetada de 

50 mm, com certificações NBR 13962 e NBR17. As 

certificações devem ser apresentadas juntamente com a 

proposta. 
 

3 - Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município 

de Derrubadas, setor de Licitações, sito na Avenida Pelotas, 595, ou pelos telefones (55) 

3616-3058 ou fax (55) 3551-1854, no horário compreendido entre as 07h30min às 

11h30min e das 13h30min às 17h30min, preferencialmente, com antecedência mínima 

de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

 

4 - Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

5 – Anexos do Edital de Retificação: 

I - Relação dos Itens; 

 
 

                              Derrubadas/RS, 07 de julho de 2015. 
 

 

 

ALMIR JOSÉ BAGEGA 

Prefeito Municipal 

 



ANEXO I 

 

RELAÇÃO DOS ITENS 

 PROPOSTA FINANECEIRA 

   Modelo 

 

Nome do Proponente: _______________________________________ 

 

Endereço: _________________________________________ 

 

CNPJ: ___________________________________ 

 

Pregão Presencial nº 25/2015 

Item  Un Qde Discriminação Marca R$ 

Unitário 

Valor 

Total 

1 UN 05 Microcomputador com as seguintes 

configurações mínimas: 4 Gb de 

memória DDR3 1333 Mhz expansível 

até 16 Gb, unidade de armazenamento 

de dados em estado sólido - SSD de no 

mínimo 320 GB, processador com clock 

mínimo de 3.0 Ghz, placa mãe 

compatível com processador, placa 

gráfica integrada, cache de 3 Mb, com 

teclado, mouse, gabinete, sistema 

operacional Windows 8 Profissional, 

devidamente licenciado, acompanhado 

com CD de instalação, e etiqueta de 

licenciamento fixado no gabinete. 

   

2 UN 15 Cadeira executiva giratória, 

costureira, com mola, aranha de aço 

coberta por polaina de PP, sapata fixa, 

espuma injetada de 50 mm, com 

certificações NBR 13962 e NBR17. As 

certificações devem ser apresentadas 

juntamente com a proposta. 

   

 

Valor por extenso: ______________________________________________________ 

 

 

  Cidade/UF, ____________________, ____de ______________de 201__. 

 

 

Carimbo e assinatura do proponente 


