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Errata 01 

Pregão Eletrônico 17/2016 

1. No item III do Edital 

Onde se lê: 

3.1. O valor estimado total para a presente compra, considerando todos os lotes, é de R$ 261.270,76 

(duzentos e sessenta e um mil, duzentos e setenta reais e setenta e seis centavos), para o período de 

12 (doze) meses, conforme especificado na tabela contida no Item 2 do Anexo I – Termo de Referência. 

Leia-se: 

3.1. O valor estimado total para a presente compra, considerando todos os lotes, é de R$ 262.807,86 

(duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sete reais e oitenta e seis centavos), para o período de 12 

(doze) meses, conforme especificado na tabela contida no Item 2 do Anexo I – Termo de Referência. 

 

2. Na Tabela I do Anexo I – Termo de Referência do Edital 

Onde se lê: 

35 

Cesto de lixo 25 litros com pedal: Capacidade 
para 25 litros; Fabricado em polipropileno; Com 
suporte para fixação do saco de lixo; Nas cores: 
cinza, branca ou preta; Similar as marcas Só 
lixeiras e JSN. 

Peça 5 50 76,85 2.305,40 

Leia-se: 

35 

Cesto de lixo 25 litros com pedal: Capacidade 
para 25 litros; Fabricado em polipropileno; Com 
suporte para fixação do saco de lixo; Nas cores: 
cinza, branca ou preta; Similar as marcas Só 
lixeiras e JSN. 

Peça 5 50 76,85 3.842,50 

 

3. Na Tabela I do Anexo I – Termo de Referência do Edital 

Onde se lê: 

Valor estimado total do Lote 2: R$ 12.559,14 

Leia-se: 

Valor estimado total do Lote 2: R$ 14.096,24 
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Observação: A alteração do valor estimado para o item 35 da Tabela I – Descrição dos Itens ocorreu 

devido à correção da fórmula de multiplicação da quantidade total a registrar pelo valor médio unitário. 

 

São Paulo, 02 de agosto de 2016. 

 

 

MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA 

Presidente em Exercício 


