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ERRATA AO PREGAO ELETRÔNICO Nº 04/2019 
 

 

No Anexo I - Termo de Referência do Edital, na página 17, item 

18.3. Os GRUPOS e ITENS e suas QUANTIDADES são definidas 

com se segue nas tabelas a seguir, Tabela 1 - Relação de 

Grupos, Grupo nº 4. 
 

Onde se lê: 
 

4 

5 

Calculadora eletrônica de mesa 

Unidade 10 

Calculadora eletrônica de mesa, 
aplicação financeira, com visor de 

cristal líquido com 12 dígitos, 
inclinação do visor, display grande, 
fonte de alimentação: solar, bateria. 

11 

Cesto lixo 

Unidade 10 unidades 
Cesto lixo, material: fibra, cor: preta, 
características adicionais: com aros 
cromados, altura: 25 cm, diâmetro 

base: 25 cm, diâmetro boca: 25 cm. 

15 

Divisória classificadora 

Unidade 
50 pacotes com 10 

unidades 

Divisória classificadora, material: 
plástico semi-rígido, comprimento: 

297 mm, largura: 210 mm, 
características adicionais: jogo com 

10 projeções (uma de cada cor) 

18 

Etiqueta adesiva 

Unidade 10 caixas 

Etiqueta adesiva, material papel, cor 
branca, largura 101,60mm, altura 

50,80 mm, formato retangular, 
características adicionais: 1 folha 
tamanho carta, apresentação 10 

etiquetas por folha, layout: 05 fileiras 
e 02 colunas, margens: esquerda 
3,77; direita 3,77; superior 12,7; 

inferior 12,7; espaço entre colunas: 
horizontal 5,16; vertical 0; (1.000 

unidades por pacote). 

19 Etiqueta autoadesiva Unidade 10 caixas 
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Etiqueta autoadesiva, material papel, 
cor branca, largura 63,50 mm; altura 

38,10 mm, formato retangular, 
características adicionais: 1 folha 

tamanho A4, apresentação 21 
etiquetas por folha, layout: 7 fileiras e 
3 colunas; margens: esquerda 7,15; 
direita 7,15; superior 15,15; inferior 

15,15; espaço entre colunas: 
horizontal 2,6; vertical 0; (2.100 

unidades por pacote). 

21 

Fita adesiva 

Unidade 70 unidades 
Fita adesiva, material polipropileno 

transparente, tipo monoface, largura 
50 mm, comprimento 50m, cor incolor, 

aplicação multiuso. 

22 

Fita adesiva 

Unidade 20 unidades 
Fita adesiva, material polipropileno 

transparente, tipo monoface, largura 
12mm, comprimento 30m, cor incolor, 

aplicação multiuso. 

26 

Imã para quadro de aviso 

Unidade 3 Pacotes com 6 unidades Imã para quadro de aviso, diâmetro: 
22 mm, cor: diversas, aplicação: 

quadro magnético, formato: redondo. 

30 

Papel lembrete 

Unidade 300 unidades 
Papel lembrete, tipo: sem pauta, tipo 
papel: sulfite, comprimento: 51 mm, 
largura: 38 mm, gramatura: 75 g,m2, 

cor: amarela. 

31 

Papeleira mesa de escritório 

Unidade 16 unidades 

Papeleira mesa de escritório 
(papeleira tripla) cor cristal, vertical 

para armazenar documentos. 
Medidas mínimas: 29,2 x 11,6 x 33,5 

cm. 

32 

Pasta arquivo 

Unidade 140 unidades 

Pasta arquivo, material: polipropileno 
transparente, tipo: L A4, largura: 220 

mm, altura: 310 mm, aplicação: 
arquivo de documento, espessura: 

0,15 mm 

33 
Porta papel lembrete c/papel 

lembrete. 
Unidade 20 unidades 

34 Quadro avisos Unidade 10 unidades 
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35 

Quadro avisos, material: cortiça, 
comprimento: 90 cm, largura: 60 

cm, finalidade: anexar avisos, 
material moldura: alumínio. 

39 

Caixa arquivo 

Unidade 200 unidades 
Caixa arquivo, material: plástico 

corrugado, dimensões: 360 x 250 x 
135 mm, cor: azul, características 

adicionais: espessura 2 mm 

 

Leia-se: 
 

4 

5 

Calculadora eletrônica de mesa 

Unidade 10 

Calculadora eletrônica de mesa, 
aplicação financeira, com visor de 

cristal liquido com 12 dígitos, 
inclinação do visor, display grande, 
fonte de alimentação: solar, bateria. 

11 

Cesto lixo 

Unidade 10 unidades 
Cesto lixo, material: fibra, cor: preta, 
características adicionais: com aros 
cromados, altura: 25 cm, diâmetro 

base: 25 cm, diâmetro boca: 25 cm. 

15 

Divisória classificadora 

Unidade 
50 pacotes com 10 

unidades 

Divisória classificadora, material: 
plástico semi-rígido, comprimento: 

297 mm, largura: 210 mm, 
características adicionais: jogo com 

10 projeções (uma de cada cor) 

18 

Etiqueta adesiva 

Unidade 10 caixas 

Etiqueta adesiva, material papel, cor 
branca, largura 101,60mm, altura 

50,80 mm, formato retangular, 
características adicionais: 1 folha 
tamanho carta, apresentação 10 

etiquetas por folha, layout: 05 fileiras 
e 02 colunas, margens: esquerda 
3,77; direita 3,77; superior 12,7; 

inferior 12,7; espaço entre colunas: 
horizontal 5,16; vertical 0; (1.000 

unidades por pacote). 

19 Etiqueta autoadesiva Unidade 10 caixas 
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Etiqueta autoadesiva, material papel, 
cor branca, largura 63,50 mm; altura 

38,10 mm, formato retangular, 
características adicionais: 1 folha 

tamanho A4, apresentação 21 
etiquetas por folha, layout: 7 fileiras e 
3 colunas; margens: esquerda 7,15; 
direita 7,15; superior 15,15; inferior 

15,15; espaço entre colunas: 
horizontal 2,6; vertical 0; (2.100 

unidades por pacote). 

21 

Fita adesiva 

Unidade 70 unidades 
Fita adesiva, material polipropileno 

transparente, tipo monoface, largura 
50 mm, comprimento 50m, cor incolor, 

aplicação multiuso. 

22 

Fita adesiva 

Unidade 20 unidades 
Fita adesiva, material polipropileno 

transparente, tipo monoface, largura 
12mm, comprimento 30m, cor incolor, 

aplicação multiuso. 

26 

Imã para quadro de aviso 

Unidade 3 Pacotes com 6 unidades Imã para quadro de aviso, diâmetro: 
22 mm, cor: diversas, aplicação: 

quadro magnético, formato: redondo. 

30 

Papel lembrete 

Unidade 300 unidades 
Papel lembrete, tipo: sem pauta, tipo 
papel: sulfite, comprimento: 51 mm, 
largura: 38 mm, gramatura: 75 g,m2, 

cor: amarela. 

31 

Papeleira mesa de escritório 

Unidade 16 unidades 

Papeleira mesa de escritório 
(papeleira tripla) cor cristal, vertical 

para armazenar documentos. 
Medidas mínimas: 29,2 x 11,6 x 33,5 

cm. 

32 

Pasta arquivo 

Unidade 140 unidades 

Pasta arquivo, material: polipropileno 
transparente, tipo: L A4, largura: 220 

mm, altura: 310 mm, aplicação: 
arquivo de documento, espessura: 

0,15 mm 

34 
Porta papel lembrete c/papel 

lembrete. 
Unidade 20 unidades 

35 Quadro avisos Unidade 10 unidades 
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Quadro avisos, material: cortiça, 
comprimento: 90 cm, largura: 60 cm, 

finalidade: anexar avisos, material 
moldura: alumínio. 

39 

Caixa arquivo 

Unidade 200 unidades 
Caixa arquivo, material: plástico 

corrugado, dimensões: 360 x 250 x 
135 mm, cor: azul, características 

adicionais: espessura 2 mm 

 

 

No Anexo II do Edital – Modelo de Proposta Comercial, na 

página 35, na Tabela 1 - Relação de Grupos, Grupo nº 4. 
 

Onde se lê:  
 

4 

5 

Calculadora eletrônica de mesa 

Unidade 10 

Calculadora eletrônica de mesa, 
aplicação financeira, com visor de 

cristal líquido com 12 dígitos, 
inclinação do visor, display grande, 
fonte de alimentação: solar, bateria. 

11 

Cesto lixo 

Unidade 10 unidades 
Cesto lixo, material: fibra, cor: preta, 
características adicionais: com aros 
cromados, altura: 25 cm, diâmetro 

base: 25 cm, diâmetro boca: 25 cm. 

15 

Divisória classificadora 

Unidade 
50 pacotes com 10 

unidades 

Divisória classificadora, material: 
plástico semi-rígido, comprimento: 

297 mm, largura: 210 mm, 
características adicionais: jogo com 

10 projeções (uma de cada cor) 

18 

Etiqueta adesiva 

Unidade 10 caixas 

Etiqueta adesiva, material papel, cor 
branca, largura 101,60mm, altura 

50,80 mm, formato retangular, 
características adicionais: 1 folha 
tamanho carta, apresentação 10 

etiquetas por folha, layout: 05 fileiras 
e 02 colunas, margens: esquerda 
3,77; direita 3,77; superior 12,7; 

inferior 12,7; espaço entre colunas: 
horizontal 5,16; vertical 0; (1.000 

unidades por pacote). 

19 Etiqueta autoadesiva Unidade 10 caixas 
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Etiqueta autoadesiva, material papel, 
cor branca, largura 63,50 mm; altura 

38,10 mm, formato retangular, 
características adicionais: 1 folha 

tamanho A4, apresentação 21 
etiquetas por folha, layout: 7 fileiras e 
3 colunas; margens: esquerda 7,15; 
direita 7,15; superior 15,15; inferior 

15,15; espaço entre colunas: 
horizontal 2,6; vertical 0; (2.100 

unidades por pacote). 

21 

Fita adesiva 

Unidade 70 unidades 
Fita adesiva, material polipropileno 

transparente, tipo monoface, largura 
50 mm, comprimento 50m, cor incolor, 

aplicação multiuso. 

22 

Fita adesiva 

Unidade 20 unidades 
Fita adesiva, material polipropileno 

transparente, tipo monoface, largura 
12mm, comprimento 30m, cor incolor, 

aplicação multiuso. 

26 

Imã para quadro de aviso 

Unidade 3 Pacotes com 6 unidades Imã para quadro de aviso, diâmetro: 
22 mm, cor: diversas, aplicação: 

quadro magnético, formato: redondo. 

30 

Papel lembrete 

Unidade 300 unidades 
Papel lembrete, tipo: sem pauta, tipo 
papel: sulfite, comprimento: 51 mm, 
largura: 38 mm, gramatura: 75 g,m2, 

cor: amarela. 

31 

Papeleira mesa de escritório 

Unidade 16 unidades 

Papeleira mesa de escritório 
(papeleira tripla) cor cristal, vertical 

para armazenar documentos. 
Medidas mínimas: 29,2 x 11,6 x 33,5 

cm. 

32 

Pasta arquivo 

Unidade 140 unidades 

Pasta arquivo, material: polipropileno 
transparente, tipo: L A4, largura: 220 

mm, altura: 310 mm, aplicação: 
arquivo de documento, espessura: 

0,15 mm 

33 
Porta papel lembrete c/papel 

lembrete. 
Unidade 20 unidades 

34 Quadro avisos Unidade 10 unidades 
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35 

Quadro avisos, material: cortiça, 
comprimento: 90 cm, largura: 60 

cm, finalidade: anexar avisos, 
material moldura: alumínio. 

39 

Caixa arquivo 

Unidade 200 unidades 
Caixa arquivo, material: plástico 

corrugado, dimensões: 360 x 250 x 
135 mm, cor: azul, características 

adicionais: espessura 2 mm 

 

Leia-se: 

 

4 

5 

Calculadora eletrônica de mesa 

Unidade 10 

Calculadora eletrônica de mesa, 
aplicação financeira, com visor de 

cristal liquido com 12 dígitos, 
inclinação do visor, display grande, 
fonte de alimentação: solar, bateria. 

11 

Cesto lixo 

Unidade 10 unidades 
Cesto lixo, material: fibra, cor: preta, 
características adicionais: com aros 
cromados, altura: 25 cm, diâmetro 

base: 25 cm, diâmetro boca: 25 cm. 

15 

Divisória classificadora 

Unidade 
50 pacotes com 10 

unidades 

Divisória classificadora, material: 
plástico semi-rígido, comprimento: 

297 mm, largura: 210 mm, 
características adicionais: jogo com 

10 projeções (uma de cada cor) 

18 

Etiqueta adesiva 

Unidade 10 caixas 

Etiqueta adesiva, material papel, cor 
branca, largura 101,60mm, altura 

50,80 mm, formato retangular, 
características adicionais: 1 folha 
tamanho carta, apresentação 10 

etiquetas por folha, layout: 05 fileiras 
e 02 colunas, margens: esquerda 
3,77; direita 3,77; superior 12,7; 

inferior 12,7; espaço entre colunas: 
horizontal 5,16; vertical 0; (1.000 

unidades por pacote). 

19 Etiqueta autoadesiva Unidade 10 caixas 
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Etiqueta autoadesiva, material papel, 
cor branca, largura 63,50 mm; altura 

38,10 mm, formato retangular, 
características adicionais: 1 folha 

tamanho A4, apresentação 21 
etiquetas por folha, layout: 7 fileiras e 
3 colunas; margens: esquerda 7,15; 
direita 7,15; superior 15,15; inferior 

15,15; espaço entre colunas: 
horizontal 2,6; vertical 0; (2.100 

unidades por pacote). 

21 

Fita adesiva 

Unidade 70 unidades 
Fita adesiva, material polipropileno 

transparente, tipo monoface, largura 
50 mm, comprimento 50m, cor incolor, 

aplicação multiuso. 

22 

Fita adesiva 

Unidade 20 unidades 
Fita adesiva, material polipropileno 

transparente, tipo monoface, largura 
12mm, comprimento 30m, cor incolor, 

aplicação multiuso. 

26 

Imã para quadro de aviso 

Unidade 3 Pacotes com 6 unidades Imã para quadro de aviso, diâmetro: 
22 mm, cor: diversas, aplicação: 

quadro magnético, formato: redondo. 

30 

Papel lembrete 

Unidade 300 unidades 
Papel lembrete, tipo: sem pauta, tipo 
papel: sulfite, comprimento: 51 mm, 
largura: 38 mm, gramatura: 75 g,m2, 

cor: amarela. 

31 

Papeleira mesa de escritório 

Unidade 16 unidades 

Papeleira mesa de escritório 
(papeleira tripla) cor cristal, vertical 

para armazenar documentos. 
Medidas mínimas: 29,2 x 11,6 x 33,5 

cm. 

32 

Pasta arquivo 

Unidade 140 unidades 

Pasta arquivo, material: polipropileno 
transparente, tipo: L A4, largura: 220 

mm, altura: 310 mm, aplicação: 
arquivo de documento, espessura: 

0,15 mm 

34 
Porta papel lembrete c/papel 

lembrete. 
Unidade 20 unidades 

35 Quadro avisos Unidade 10 unidades 
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Quadro avisos, material: cortiça, 
comprimento: 90 cm, largura: 60 cm, 

finalidade: anexar avisos, material 
moldura: alumínio. 

39 

Caixa arquivo 

Unidade 200 unidades 
Caixa arquivo, material: plástico 

corrugado, dimensões: 360 x 250 x 
135 mm, cor: azul, características 

adicionais: espessura 2 mm 

 

 

No Anexo III do Edital – Minuta do Contrato, na página 46, na 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, 

na Tabela 1 - Relação de Grupos, no Grupo nº 4. 
 

Onde se lê:  
 

4 

5 

Calculadora eletrônica de mesa 

Unidade 10 

Calculadora eletrônica de mesa, 
aplicação financeira, com visor de 

cristal líquido com 12 dígitos, 
inclinação do visor, display grande, 
fonte de alimentação: solar, bateria. 

11 

Cesto lixo 

Unidade 10 unidades 
Cesto lixo, material: fibra, cor: preta, 
características adicionais: com aros 
cromados, altura: 25 cm, diâmetro 

base: 25 cm, diâmetro boca: 25 cm. 

15 

Divisória classificadora 

Unidade 
50 pacotes com 10 

unidades 

Divisória classificadora, material: 
plástico semi-rígido, comprimento: 

297 mm, largura: 210 mm, 
características adicionais: jogo com 

10 projeções (uma de cada cor) 

18 

Etiqueta adesiva 

Unidade 10 caixas 

Etiqueta adesiva, material papel, cor 
branca, largura 101,60mm, altura 

50,80 mm, formato retangular, 
características adicionais: 1 folha 
tamanho carta, apresentação 10 

etiquetas por folha, layout: 05 fileiras 
e 02 colunas, margens: esquerda 
3,77; direita 3,77; superior 12,7; 

inferior 12,7; espaço entre colunas: 
horizontal 5,16; vertical 0; (1.000 

unidades por pacote). 

19 Etiqueta autoadesiva Unidade 10 caixas 
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Etiqueta autoadesiva, material papel, 
cor branca, largura 63,50 mm; altura 

38,10 mm, formato retangular, 
características adicionais: 1 folha 

tamanho A4, apresentação 21 
etiquetas por folha, layout: 7 fileiras e 
3 colunas; margens: esquerda 7,15; 
direita 7,15; superior 15,15; inferior 

15,15; espaço entre colunas: 
horizontal 2,6; vertical 0; (2.100 

unidades por pacote). 

21 

Fita adesiva 

Unidade 70 unidades 
Fita adesiva, material polipropileno 

transparente, tipo monoface, largura 
50 mm, comprimento 50m, cor incolor, 

aplicação multiuso. 

22 

Fita adesiva 

Unidade 20 unidades 
Fita adesiva, material polipropileno 

transparente, tipo monoface, largura 
12mm, comprimento 30m, cor incolor, 

aplicação multiuso. 

26 

Imã para quadro de aviso 

Unidade 3 Pacotes com 6 unidades Imã para quadro de aviso, diâmetro: 
22 mm, cor: diversas, aplicação: 

quadro magnético, formato: redondo. 

30 

Papel lembrete 

Unidade 300 unidades 
Papel lembrete, tipo: sem pauta, tipo 
papel: sulfite, comprimento: 51 mm, 
largura: 38 mm, gramatura: 75 g,m2, 

cor: amarela. 

31 

Papeleira mesa de escritório 

Unidade 16 unidades 

Papeleira mesa de escritório 
(papeleira tripla) cor cristal, vertical 

para armazenar documentos. 
Medidas mínimas: 29,2 x 11,6 x 33,5 

cm. 

32 

Pasta arquivo 

Unidade 140 unidades 

Pasta arquivo, material: polipropileno 
transparente, tipo: L A4, largura: 220 

mm, altura: 310 mm, aplicação: 
arquivo de documento, espessura: 

0,15 mm 

33 
Porta papel lembrete c/papel 

lembrete. 
Unidade 20 unidades 

34 Quadro avisos Unidade 10 unidades 
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35 

Quadro avisos, material: cortiça, 
comprimento: 90 cm, largura: 60 

cm, finalidade: anexar avisos, 
material moldura: alumínio. 

39 

Caixa arquivo 

Unidade 200 unidades 
Caixa arquivo, material: plástico 

corrugado, dimensões: 360 x 250 x 
135 mm, cor: azul, características 

adicionais: espessura 2 mm 

 

Leia-se: 
 

4 

5 

Calculadora eletrônica de mesa 

Unidade 10 

Calculadora eletrônica de mesa, 
aplicação financeira, com visor de 

cristal liquido com 12 dígitos, 
inclinação do visor, display grande, 
fonte de alimentação: solar, bateria. 

11 

Cesto lixo 

Unidade 10 unidades 
Cesto lixo, material: fibra, cor: preta, 
características adicionais: com aros 
cromados, altura: 25 cm, diâmetro 

base: 25 cm, diâmetro boca: 25 cm. 

15 

Divisória classificadora 

Unidade 
50 pacotes com 10 

unidades 

Divisória classificadora, material: 
plástico semi-rígido, comprimento: 

297 mm, largura: 210 mm, 
características adicionais: jogo com 

10 projeções (uma de cada cor) 

18 

Etiqueta adesiva 

Unidade 10 caixas 

Etiqueta adesiva, material papel, cor 
branca, largura 101,60mm, altura 

50,80 mm, formato retangular, 
características adicionais: 1 folha 
tamanho carta, apresentação 10 

etiquetas por folha, layout: 05 fileiras 
e 02 colunas, margens: esquerda 
3,77; direita 3,77; superior 12,7; 

inferior 12,7; espaço entre colunas: 
horizontal 5,16; vertical 0; (1.000 

unidades por pacote). 

19 Etiqueta autoadesiva Unidade 10 caixas 
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Etiqueta autoadesiva, material papel, 
cor branca, largura 63,50 mm; altura 

38,10 mm, formato retangular, 
características adicionais: 1 folha 

tamanho A4, apresentação 21 
etiquetas por folha, layout: 7 fileiras e 
3 colunas; margens: esquerda 7,15; 
direita 7,15; superior 15,15; inferior 

15,15; espaço entre colunas: 
horizontal 2,6; vertical 0; (2.100 

unidades por pacote). 

21 

Fita adesiva 

Unidade 70 unidades 
Fita adesiva, material polipropileno 

transparente, tipo monoface, largura 
50 mm, comprimento 50m, cor incolor, 

aplicação multiuso. 

22 

Fita adesiva 

Unidade 20 unidades 
Fita adesiva, material polipropileno 

transparente, tipo monoface, largura 
12mm, comprimento 30m, cor incolor, 

aplicação multiuso. 

26 

Imã para quadro de aviso 

Unidade 3 Pacotes com 6 unidades Imã para quadro de aviso, diâmetro: 
22 mm, cor: diversas, aplicação: 

quadro magnético, formato: redondo. 

30 

Papel lembrete 

Unidade 300 unidades 
Papel lembrete, tipo: sem pauta, tipo 
papel: sulfite, comprimento: 51 mm, 
largura: 38 mm, gramatura: 75 g,m2, 

cor: amarela. 

31 

Papeleira mesa de escritório 

Unidade 16 unidades 

Papeleira mesa de escritório 
(papeleira tripla) cor cristal, vertical 

para armazenar documentos. 
Medidas mínimas: 29,2 x 11,6 x 33,5 

cm. 

32 

Pasta arquivo 

Unidade 140 unidades 

Pasta arquivo, material: polipropileno 
transparente, tipo: L A4, largura: 220 

mm, altura: 310 mm, aplicação: 
arquivo de documento, espessura: 

0,15 mm 

34 
Porta papel lembrete c/papel 

lembrete. 
Unidade 20 unidades 

35 Quadro avisos Unidade 10 unidades 
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Quadro avisos, material: cortiça, 
comprimento: 90 cm, largura: 60 cm, 

finalidade: anexar avisos, material 
moldura: alumínio. 

39 

Caixa arquivo 

Unidade 200 unidades 
Caixa arquivo, material: plástico 

corrugado, dimensões: 360 x 250 x 
135 mm, cor: azul, características 

adicionais: espessura 2 mm 
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