TERMO ADITIVO 01 AO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO 2017.11.01
PREGÃO 001/2017.
Início da Seção Pública: 12 de dezembro de 2017 às 09 horas.
A Câmara Municipal de Cláudio, por intermédio de seu presidente, tornam públicas,
alterações aplicadas ao Edital do Processo Licitatório 2017.11.01, sob a modalidade de Pregão
Presencial, Pregão 001/2017.
Em virtude das alterações ora impostas, fixa-se a data de 12 de dezembro de 2017, às 09
horas, para o início da Seção Pública.
Altera o subitem 10.1 que passa a ter a seguinte redação:
10.1. A CONTRATADA deverá apresentar, às suas expensas, 1 (uma) amostra física de cada
item, antes da confecção desses, a ser apreciada e aprovada pela CÂMARA, a qual verificará
o atendimento às especificações e demais características definidas neste Edital e constantes de
modelos. Tal prova deverá ser apresentada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
do recebimento pela CONTRATADA, da nota de empenho e das informações quanto a textos
e/ou desenhos que orientarão à produção da arte ou "layout", informações estas que poderão
ser enviadas à CONTRATADA, através de email.
Altera os subitens 3.1, 3.2 e 3.3 do Anexo VI que passam a ter a seguinte redação:
3.1 - Os serviços gráficos a terem registrados os preços, para possível fornecimento pela
CONTRADADA, são descritos abaixo e trazem informação quanto a especificações técnicas,
preço médio de mercado, embalagem e quantidade mínima por lote. Ressalta-se, entretanto,
que poderão ocorrer, por parte da CÂMARA, modificações nos modelos, respeitadas as
quantidades mínimas por lote:
2500 Convite 210mm x 300mm – papel linear em cor, impressão: 1/0 Cor; Acabamento:
refile simples c/ dobra; embalagem: pacote c/ 100; preço médio por unidade: R$1,35, lote
mínimo: 200un;
2000 Panfleto 220mm x 450mm - papel Couchê liso, 170g/m2, impressão: 4/4 Cores;
Acabamento: refile simples c/ dobra; embalagem: pacote c/ 200; preço médio por unidade:
R$0,53, lote mínimo 400un;
100 Cartaz 300mm x 480mm - papel Couchê liso, 170g/m2 impressão 4/0 Cor;
embalagem: pacote c/ 50; preço médio por unidade: R$3,25, lote mínimo: 50un;
500 Envelope saco 240mm x 340mm, papel na cor branca, 120g/m2, impressão do timbre
4/0; embalagem: pacote c/ 50; preço médio por unidade: R$1,35, lote mínimo: 250un;
200 Envelope saco 310mm x 410mm, papel kraft, 120g/m2, impressão do timbre 1/0;
embalagem: pacote c/ 50; preço médio por unidade: R$0,55, lote mínimo: 100un;
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10000 Folha de papel A4 timbrada gramatura 90g/m2; impressão do timbre 4/0, embalagem:
pacote c/ 500 fls.; preço médio por unidade: R$0,15, lote mínimo: 2500un;
300 Pasta Cartolina 220g/m2 330mm x 540mm, impresão 1/0, Vinco e Furo; embalagem:
pacote c/ 100; preço médio por unidade: R$1,62, lote mínimo: 100un;
3.2 - A CONTRATADA deverá apresentar, às suas expensas, 1 (uma) amostra física de cada
item, antes da confecção desses, a ser apreciada e aprovada pela CÂMARA, a qual verificará
o atendimento às especificações e demais características definidas neste Anexo e constantes
dos modelos. Tal prova deverá ser apresentada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento pela CONTRATADA, da nota de empenho e das informações quanto a
textos e/ou desenhos que orientarão à produção da arte ou "layout", informações estas que
poderão ser enviadas à CONTRATADA, através de email.
3.3 - Todos os produtos deverão ser entregues embalados, em quantidades definidas conforme
o subitem 3.1.
Altera o subitem 2.2 do Anexo VIII que passa a ter a seguinte redação:
2.2 - Os itens deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, a contar do recebimento pela
CONTRATADA, da Ordem de Fornecimento e do Certificado de Aceitação, enviados pela
CÂMARA.
Cláudio, MG, 24 de novembro de 2017.

______________________________________
GERALDO LÁZARO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Cláudio

