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NOTA DE ALTERAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MARINGÁ informa aos interessados em participar do procedimento licitatório
denominado EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/16-PMM – PROCESSO nº. 1185/2016-PMM, que
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística/ SEMAT, através
de CI nº 2016068963, e para que não fiquem dúvidas aos licitantes interessados em participar do presente
certame, fazemos abaixo alguns esclarecimentos conforme segue:
1- No Projeto Básico, Anexo I, Documento 4:
ONDE SE LÊ:
ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS: Caneta esferográfica, com corpo cilíndrico de poliestireno branco,
com tampa removível e com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e macia, sem
falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda, possuir folga que permita
retração da ponta durante a escrita. Deverá possuir ponteira de polipropileno com esfera metálica de diâmetro de
1,0mm, tampa de polipropileno na cor da tinta com furação antiasfixiante, diâmetro mínimo do corpo de 8,1mm e
comprimento mínimo de 140mm sem tampa. Tubo da carga em polipropileno transparente, com 125 a 135mm de
comprimento; com enchimento de no mínimo 110mm, medido da ponta, de tinta em pasta esferográfica
permanente e atóxica nas cores azul, vermelha e preta. Rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita.
LEIA-SE:
ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS: Caneta esferográfica, com corpo cilíndrico de poliestireno
transparente, com tampa removível e com haste para fixação em bolso. Deverá apresentar escrita uniforme e
macia, sem falhas, sem borras e sem excesso de tinta durante o traçado, não podendo ainda, possuir folga que
permita retração da ponta durante a escrita. Deverá possuir ponteira de polipropileno com esfera metálica de
diâmetro de 1,0mm, tampa de polipropileno na cor da tinta com furação antiasfixiante, diâmetro mínimo do corpo
de 8,1mm e comprimento mínimo de 140mm sem tampa. Tubo da carga em polipropileno transparente, com 125 a
135mm de comprimento; com enchimento de no mínimo 110mm, medido da ponta, de tinta em pasta esferográfica
permanente e atóxica nas cores azul, vermelha e preta. Rendimento mínimo de 1.500 metros de escrita.
2- No Projeto Básico, Anexo I, Documento 17:
ONDE SE LÊ:
ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS: Tesoura infantil de ponta redonda, com comprimento de 105 a
115mm, com duas lâminas de corte em aço que se movem em torno de um eixo comum, com espessura mínima
de chapa de 1,2mm, com ou sem aplicação de plásticos em sua estrutura; com afiação de fábrica, corte limpo e
eficiente; com cabos em formato “olhais” anatômico; com lâminas afixadas de forma que assegure o perfeito ajuste
entre elas, sem folgas e sem prejuízo de suas funções.
LEIA-SE:
ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS: Tesoura infantil de ponta redonda, com comprimento de no
mínimo 105mm e no máximo 140mm, com duas lâminas de corte em aço que se movem em torno de um eixo
comum, com espessura mínima de chapa de 1,2mm, com ou sem aplicação de plásticos em sua estrutura; com
afiação de fábrica, corte limpo e eficiente; com cabos em formato “olhais” anatômico; com lâminas afixadas de
forma que assegure o perfeito ajuste entre elas, sem folgas e sem prejuízo de suas funções.

Processo nº. 1185/2016
Folha nº. _________
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUN. DE RECURSOS MATERIAIS, ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA – SEMAT
Av. XV de Novembro, 701 – Centro – (44) 3221-1284 - fax (44) 3221-1340
www.maringa.pr.gov.br
licitamga@maringa.pr.gov.br
CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2016-PMM

2- No Projeto Básico, Anexo I, Documento 23:
ONDE SE LÊ:
ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS: Tesoura de ponta com comprimento mínimo de 120mm, com duas
lâminas afiadas de fábrica de cortes lisos e retos, em aço inoxidável ou aço-carbono niquelado com espessura não
inferior a 1,2 mm; fixadas de forma que assegure ajustes perfeito entre elas, sem folgas e se prejuízo das suas
funções; dotada de cabos anatômico em polipropileno ou em aço-carbono niquelado em formato “tipo olhais”.
LEIA-SE:
ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS: Tesoura de ponta com comprimento de no mínimo de 200mm e no
máximo 255mm, com duas lâminas afiadas de fábrica de cortes lisos e retos, em aço inoxidável ou aço-carbono
niquelado com espessura não inferior a 1,2 mm; fixadas de forma que assegure ajustes perfeito entre elas, sem
folgas e se prejuízo das suas funções; dotada de cabos anatômico em polipropileno ou em aço-carbono niquelado
em formato “tipo olhais”.

As demais cláusulas e condições do edital bem como as datas de entrega e abertura dos
envelopes permanecem inalteradas.

Maringá, 04 de outubro de 2016.

____________________
Renato Marçal Ribeiro
Diretoria de Licitações

