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ERRATA 006/2021 
 

Processo Licitatório nº 077/2021 – PML 
Pregão Eletrônico nº 056/2021 – PML 

 
 

A Pregoeira do Município de Luzerna torna público para conhecimento dos interessados, a ERRATA 

do Termo de Referência do processo em epígrafe. Assim, na descrição do item 26, onde se lê: 

 

 

Item Quant. Un. Especificação 
Valor Unitário 
Máximo (R$) 

... ... ... ... ... 

26 50,00 UN Óculos de Segurança – Cinza: Óculos de segurança, modelo 
ampla-visão, constituído de armação confeccionada em uma única 
peça de plástico na cor branca, recoberta internamente com 
borracha macia cinza que se acomoda à face do usuário, com 
sistema de ventilação indireta composto de 18 (dezoito) fendas, 
sendo 10 (dez) na parte superior e 8 (oito) na parte inferior. O 
ajuste à face do usuário é feito através de um tirante elástico preto, 
dotado de presilhas plásticas nas extremidades, que se encaixam 
nas laterais do visor. O visor é confeccionado de policarbonato 
incolor, amarelo, cinza ou verde. O modelo cobre toda a região em 
torno dos olhos do usuário. Com Certificado de Aprovação emitido 
pelo Ministério do Trabalho (CA). 

 

 
 

Leia-se: 
 

Item Quant. Un. Especificação 
Valor Unitário 
Máximo (R$) 

... ... ... ... ... 

26 10,00 UN MOSQUETÃO AÇO FORJADO TRAVA DUPLA 
Descrição: Conector em Aço Forjado de Trava Dupla, tipo rosca 
17mm, com formato oval e resistência de, no mínimo, 22kN - NBR 
15837-2010. 

48,00 

 
 

Houve um erro de digitação, em que no Termo de Referência aparece dois itens “25”, quando 

o correto é o mosquetão ser o item 26 e o óculos é item inexiste, visto que no sistema de pregão 

eletrônico está da forma certa.  
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Em virtude de a retificação não trazer prejuízo aos licitantes e ao interesse público da 

Administração Municipal, mantêm-se as mesmas datas e horários previstos para a sessão de disputa 

de lances no sistema BLL. 

Luzerna/SC, 21 de outubro de 2021. 
 
 
 

 
_________________________________________ 

DEBORA TAIS MENLAK 

Chefe do Setor de Licitações 

Pregoeira 
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