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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
PREGÃO ELETRÔNICO n° 48/2018
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Esse pregoeiro, vem por meio do presente comunicar os licitantes interessados
quanto a RETIFICAÇÃO realizada junto ao Edital do Pregão Eletrônico n° 48/2018.
A presente retificação se faz necessário, visto a constatação de informação
equivocada constante no descritivo do item 34 - POLTRONA FIXA COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO - ESTRUTURA CONTÍNUA constante no item 4.3 do Termo de
Referência, páginas 68/69.
Considerando que o tipo de cadeira é constituída de assento fixado a sua estrutura,
não é possível que a mesma possua inclinação do assento, o que requer a supressão da
disposição indicada no descritivo do item.
ONDE LIA-SE:
"ASSENTO - interno em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm,
formato anatômico. Espuma em poliuretano, isento de CFC, com espessura média de no
mínimo de 45 mm e densidade 50 a 57 kg/m3.
Capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno com bordas arredondadas sem
utilização de perfis de pvc.
LEIA-SE:
"ASSENTO - interno em compensado multilaminado com espessura mínima de 12 mm,
formato anatômico. Espuma em poliuretano, isento de CFC, com espessura média de no
mínimo de 45 min e densidade 50 a 57 kg/m3.
Capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno com bordas arredondadas sem
utilização de perfis de pvc.
Desta forma comunica-se a presente retificação do edital com relação à supressão da
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informação " ' -1-,ttle~, anteriormente prevista no descritivo complementar do item 34 (poltrona fixa com
braços) passando o edital a dispor conforme demonstrado a seguir. A versão atualizada do
edital encontra-se disponível na página da instituição como também no portal
comprasgovernamentais.
Dourados-

de se bxô e 2018.
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