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MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE 

 

RETIFICAÇÃO 01/2018 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2018 

 

O Prefeito Municipal, Celso Biegelmeier, no uso de suas atribuições legais, comunica a todos os 

interessados e para que haja amplo conhecimento público, a expedição da presente comunicação 

em forma de Errata nos seguintes termos: 

 

Foram alteradas descrições técnicas de alguns dos itens do presente processo, de forma a 

garantir a entrega de produtos de qualidade e que atendam os interesses e necessidades das 

Escolas Municipais e Centro de Educação Infantil. Todas as alterações constam no edital 

retificado, destacadas em vermelho.  

O edital retificado está disponível no endereço www.bandeirante.sc.gov.br ou pode ser 

solicitado pelo e-mail licitacao@bandeirante.sc.gov.br. 

 

Devido as alterações descritas, são alteradas as datas dos atos do processo nos termos expressos 

a seguir: 

 

NO PREÂMBULO DO EDITAL:  
 
Onde se lê: “deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no 
período de 15 de fevereiro a 07 de março de 2018”. 
Leia-se: “deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no 
período de 15 de fevereiro a 16 de março de 2018.”. 
 
NA CLAUSULA QUARTA – ENVELOPE N° 2 – PROJETOS DE VENDA.  
 

Onde se lê: “A relação dos proponentes dos projetos de venda habilitados será 
apresentada em sessão pública a ser realizada no dia 08 de março de 2018”. 

Leia-se: “A relação dos proponentes dos projetos de venda habilitados será 
apresentada em sessão pública a ser realizada no dia 19 de março de 2018”. 
 
NA CLAUSULA SEXTA – DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 
 
Onde se lê: “do dia 09/03/2018 ao dia 16/03/2018,...”. 
Leia-se: “do dia 20/03/2018 ao dia 27/03/2018,...”. 
 
 
Maiores informações pelo fone (049) 3626 0012.  

 

Bandeirante/SC, 06 de março de 2018. 

 

 

 

_______________________________ 

Celso Biegelmeier – Prefeito Municipal 
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