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ADENDO Nº 01 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/0012-PG 

A Comissão de Licitação designada por intermédio da Portaria SESC DR/Nº 744/15, 
torna público o ADENDO 01, informando aos interessados a retificação nos Itens 
conforme abaixo: 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO ONDE SE - LÊ LEIA-SE: 

Item - 06 PAINEL PARA TV 47” COM NICHOS INFERIORES  01 und 02 und 

Item - 25 ARMÁRIO ORGANIZADOR PARA SALAS DE 
AULA  

01 und 18 und 

Item - 26 CARRINHO PARA SALAS DE AULAS  01 und 12 und 

Item - 27 PORTA MOCHILAS PARA SALAS DE AULA  01 und 06 und 

 

Onde se – lê: 

5.11.2 – O licitante vencedor deverá apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 

após solicitado, amostras dos itens conforme segue: 

Leia-se: 

5.11.2 – O licitante vencedor deverá apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 

após solicitado, podendo, caso necessário solicitar dilatação do prazo limitando a 10 

(dez) dias úteis, amostras dos itens conforme segue:  

ESCLARECIMENTOS 

 Referente aos laudos e certificados serão também aceitas documentações 

apresentadas por laboratórios acreditados pelo o INMETRO, desde que sejam 

equivalentes aos solicitados, não se restringindo somente a ABNT. 

 Para os Itens 02 e 03 do LOTE 03 e item 01 do LOTE  05 não será exigido certificado 

de comprovação de atendimento a NR17 e NBR 15164:2004 (lote 05). 

 A NBR 8537:2003 exigida no LOTE 03 e LOTE 05, deverá ser considerada a 

atualização para NBR 8537:2015. 

 O Certificado de comprovação de atendimento a NR17 poderá ser apresentado para 

a linha do produto ofertado e não necessariamente para o item individual, para tanto, a 



 

Página 2 de 2 
 

proposta comercial deve constar a informação discriminando a linha do produto 

referenciado no certificado em questão. 

 Permanecem inalteradas e em vigor as demais condições estabelecidas no instrumento 

convocatório. 

 
Palmas, 12 de setembro de 2016. 
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Pregoeiro da CPL 
  


