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TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 095/2022. 

 

A Prefeita Municipal de Bom Jesus, LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA, no uso legal de 

suas atribuições, em face de modificações extremamente necessárias, torna público a Retificação do 

Edital de Pregão Eletrônico 095/2022, que objetiva a aquisição futura de Materiais de Higiene e Limpeza 

(registro de preços), no que o edital passa a viger com as seguintes alterações. 

 

1- DAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Fica alterada a descrição do item 34 “papel toalha interfolhas” do termo de referência, onde se 

lê: 

Papel toalha interfolhas folha simples de 02 dobras. Pacote com 250 folhas, 100% de fibras 

celulósicas virgens sem fragâncias e impurezas absorvente, interfolhado, gofrado para uso em dispenser. 

fardo em papel kraft resistente com 1250 folhas, dispostas em cinco pacotes plásticos fechados com 2150 

folhas cada. O produto deve estar estar de acordo cvom as especificações do INMETRO em relação à 

largura e comprimento e demais obrigatoriedade do código de defesa do consumidor. medidas de 23 cm 

de largura, 21 cm de comprimento, com variação dimensional de + ou - 1 cm. tipo de folha: simples com 

02 dobras em forma de z e uma dobra na ponta para segurar o papel.), leia-se: Papel toalha interfolhas 

folha simples de 02 dobras. Pacote com 1.250 folhas, 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias 

e impurezas absorvente, interfolhado, gofrado para uso em dispenser. Pacote/fardo em papel kraft 

resistente com 1250 folhas, dispostas em cinco pacotes plásticos fechados com 250 folhas cada. O 

produto deve estar de acordo com as especificações do INMETRO em relação à largura e comprimento e 

demais obrigatoriedade do código de defesa do consumidor. medidas de 23 cm de largura, 21 cm de 

comprimento, com variação dimensional de + ou - 1 cm. tipo de folha: simples com 02 dobras em forma 

de z e uma dobra na ponta para segurar o papel, sendo cotado em fardo. 

 

 

2- ALTERAÇÃO NA DATA DE ABERTURA DO CERTAME 

Altera-se a data de abertura do certame para o dia 04 de Outubro de 2022, às 9 horas e 35 

minutos. 

Os demais itens do Edital de Pregão Eletrônico 095/2022 permanecem inalterados.                                                               

                                                                                       

 

     Bom Jesus, 14 de setembro de 2022. 

 

 

 

LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA 

Prefeita Municipal 

 

 A retificação do edital foi devidamente 

examinada e aprovada por esta Assessoria 

Jurídica. 

                                Em 14/09/2022             

 

 

      ________________________ 

           Assessoria Jurídica 


