
• 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULIST A/SP 

Rua Oito, nº 650, Paço Municipal - Centro 
Nova Canaã Paulista/SP - CEP: 15.773-000 

Fone/Fax (017) 3681- 8000 
www.novacanaapaulista.sp.gov.br 

e-mail: prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br 

ERRATA Nº 001/2022 DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, através de sua Prefeita, Thais Cristina Costa 
Moreira, no uso de suas atribuições legais, faz publicar a presente ERRATA do Edital do 
Pregão Presencial nº O 1 7 /2022, publicado em 26 de agosto, que trata da contratação de 
empresa (as) para aquisição de produtos e prestação de serviços para a inauguração do Projeto 
Natal Mágico. 

Por não observar que as retificações realizadas alteram o conteúdo do edital ou irão 
comprometer o conteúdo das propostas das licitantes interessadas, mantenho a data de 
abertura dos envelopes para 09/09/2022 às 10hl5min. 

Seguem retificações: 

1. ANEXO I 

Item 11 - 03 tapetes grama sintética artificial 30mm x 2,00 x 1,50m (3m2), constou por 
equívoco no Edital em seu Anexo I, vez que, não foram obtidas cotações válidas pelo 
Departamento de Compras para a abertura do certame, motivo pelo qual não consta do 
arquivo cotação/proposta. 

2. MÉDIA DE VALORES 

Compulsando os autos, observou-se que alguns itens não constaram da lista média dos valores 
de produtos publicado no site, desta forma, segue arquivo complementar com média dos itens 
faltosos, quais sejam: itens 15, 26 e 27. 

3. TIPO DE LICITAÇÃO 

A licitação em epígrafe é do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. No objeto e no Anexo I 
constou-se a expressão "lote 01" e "lote 02" para fazer distinção entre produtos e serviços, 
respectivamente ora licitados, sendo que os licitantes podem apresentar propostas para 
qualquer dos 27 (vinte e sete) produtos - onde se lê lote 01 - ou para a prestação dos serviços - 
onde se lê lote 02. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedida a presente. 

Nova Canaã Paulista/SP, 02 de setembro de 2022. 
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