
 
 

 
COMUNICADO ERRATA nº 02/2020 

 
 

A Comissão Técnica de Análise de Amostras, Homologação e Cadastro de Marcas e Modelos 
da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, comunica a todos os 
interessados no Chamamento Público nº 002/2020 – cujo objeto é o recebimento de amostras 
para análise, homologação e cadastro de marcas e modelos de limpeza, higiene pessoal e 
utilidades para suprir as unidades do Programa Armazém da Família da Prefeitura Municipal de 
Curitiba. 
 
Ao que se refere ao item a seguir, do ANEXO III – DESCRITIVO DOS ITENS: 
3.1 – LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL segue: 
 
Item 48. 

  

Onde se lê, “LIMPADOR DILUÍVEL PARA USO GERAL OU LIMPEZA”,  

Leia-se: “LIMPADOR DILUÍVEL PARA USO GERAL OU LIMPEZA PESADA”. 

 

Ao que se refere ao item a seguir, do ANEXO V – MODELO DE FORMULÁRIO DE ENTREGA 
DE AMOSTRAS E DOCUMENTOS segue: 
 

Onde se lê, “Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa 

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos, deverão ser 

apresentados em original , acompanhados por qualquer processo de cópia, à exceção 

de fotocópia em papel termo-sensível (fac-símile), devendo ser autenticadas por 

servidores da unidade que realiza a licitação, ou ainda apresentada prova da publicação 

em órgão de imprensa oficial.”,  

 

Leia-se: “Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa 

(apontado no contrato social e, no caso de não constar  no mesmo, deverá também 

apresentar procuração com poderes específicos, deverão ser apresentados em original 

ou autenticado, acompanhados por qualquer processo de cópia, à exceção de fotocópia 

em papel termo-sensível (fac-símile), devendo ser autenticadas por servidores da 

unidade que realiza a licitação, ou ainda apresentada prova da publicação em órgão de 

imprensa oficial.” 

 

Ao que se refere ao item a seguir, do Aviso de Chamamento Público segue: 
 
 Onde se lê, “Protocolo: 01-066959/2020”,  

 Leia-se: “Protocolo: 01-066956/2020” 

 

 



 
 

O comunicado de errata 001/2020, do referido processo, está publicado no DOM do dia 24 de 
agosto de 2020. 
 

Curitiba, 22 de setembro de 2020. 
 
 
 

Nilza Aparecida de Sousa 
Comissão Técnica de Análise de Amostras, Homologação e Cadastro de Marcas e Modelos da 

Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. 


