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MUNICÍPIO DE LAGES 
  ESTADO DE SANTA CATARINA 

                                                SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
                                          SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
Lages, 20 de abril de 2018. 

RERRATIFICAÇÃO   
 

 
REF:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018 – PML 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ROUPAS DE 

CAMA PARA OS CEIM’S. 
 
 

O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos 
termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos 
interessados as alterações que se fazem necessárias no Edital em comento: 

 
 No subitem 14.8.6, passar a considerar a redação: 

14.8.6 Da Declaração que se vencedora do item 09 – Berço para Criança, se compromete a apresentar, 
em até 05 (cinco) dias úteis da data do certame, na Secretaria Municipal de Educação / Setor de 
Suprimentos, a/c de Moisés de Matos, a Certificação emitida pelo INMETRO, Portaria nº 269/2011 
relativo aos critérios para o programa avaliação da conformidade para berços infantis com foco na 
segurança, através do mecanismo de certificação compulsória, atendendo aos requisitos da norma 
ABNT n° 15860, visando à prevenção de acidentes com crianças e bebês. 
 

 Incluir os subitens 14.8.7 e 14.8.8: 
14.8.7 Da Declaração que se vencedora do itens 18 e 26 – Mesa p/ Refeição, se compromete a 
apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis da data do certame, na Secretaria Municipal de Educação / Setor 
de Suprimentos, a/c de Moisés de Matos, Certificação de Conformidade da Qualidade da ABNT 
INMETRO 
14.8.8 Da Declaração que se vencedora dos itens 19 e 27 – Conjunto Escolar, se compromete a 
apresentar, em até 05 (cinco) dias úteis da data do certame, na Secretaria Municipal de Educação / Setor 
de Suprimentos, a/c de Moisés de Matos, certificado de conformidade do Inmetro para o modelo 
especificado de acordo com a norma NBR 14006/2008 e relatório de ensaio da determinação do teor de 
chumbo na pintura epóxi-pó da estrutura metálica do mobiliário escolar, com resultado menor que 
0,06% (seis centésimos por cento) da presença de chumbo, em atendimento a lei federal n° 11.762/08, 
emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro em nome do licitante 

 
 Está-se disponibilizando no site, NOVO ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA, em 

substituição ao publicado anteriormente, com falhas. 
 

Em consequência, adia-se a data de abertura da sessão, marcada para o dia 03/05/2018 às 
09:00 horas, para o dia 09/05/2018 às 09:00 horas. 

 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 
 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário da Administração e Fazenda 


