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PORTARIA N° 10312020 

DATA: 18 DE MARÇO DE 2020. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CRUZ MACHADO, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: 

CONCEDER 

Á servidora, INÊS ZAI KRUL 
(matr. no 1440), portado-
ra da Cadeira de Trabalho 
n° 185420510030-PR e RÔ. 
10.372.307-8IPR, exercendo o 
cargo de Técnico em Enferma-
gem, Licença Maternidade de 
120,0 (cento e vinte) dias, con-
forme atestado médico protoco-
lado sob n° 072812020, a contar 
do dia 11 de março do ano em 
curso. 

Registre-se e Publique-se; 

Edifício da Prefeitura Municipal 
de Cruz Machado/Pr, em 18 de 
março de 2020. 

RONALDO SCHRIBENIG 
Prefeito em Eercício 

.& 

I:—aLa -t 

ERRATA 

PREGÃOELETRÔNIOO N° 
01212020 

PROCESSO 02912020 

A pregoeira Municipal através 

do Departamento de Compras 
e Licitações resolve retificar o 
Edital do Pregão Eletrônico n° 
01212020, para alteração no se-
guinte item: 

-Altera-se o número da NBR 
do item 1- no Anexo 1-A - PIa-
riflha de Detalhamento dos itens 
(P DO; 
Onde se lê: TINTA DEMAR-
CAÇÃO VIÁRIA BRANCA 181— 
(MV2102) CONFORME NBR-
16184 
Leia-se: TINTA DEMARCAÇÃO 
VIÁRIA BRANCA 181— (MV2102) 
CONFORME NBR-11862 

-Altera-se o número da NBR 
do item 2- no Anexo 1-A - Pia-
nilha de Detalhamento dos itens 
(PDI); 
Onde se lê: TINTA DEMARCA-
ÇÃO VIÁRIA AMARELA 181— 
(MV2I00) CONFORME NBR 
16184 
Leia-se: TINTA DEMARCA-
ÇÃO VIÁRIA AMARELA 181— 
(MV2100) CONFORME NBR 
11862 

-Altera-se o número da NBR 
do item 3- no Anexo 1-A - Pia-
nilha de Detalhamento dos itens 
(PDD; 
Onde se lê: MICROESFERA DE 
VIDRO REFLETIVA DROP-ON 
25KG (MV2024) TIPO IIC, CON-
FORME NBR 11862 



E 

Leia-se: MICROESFERA DE 
VIDRO REFLETIVA DROP-ON 
25KG (MV2024) TIPO IIC, CON-
FORME NBR 16184 

Permanecem inalteradas todas 
as demais condições constantes 
na publicação originária. 

DO EDITAL: 

No endereço https://www.bII.org . 
br 

Prefeitura Municipal, sala de Li-
citações, Av. Vitória, 251, Cen-
tro, Cruz Machado/PR. 

Cruz Machado, 18 de Março de No sitio: www.pmcm.prgov.br  
2020. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 
1412020 

PROCESSO n°. 3312020 

-' AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: Ë objeto desta lici-
tação a seleção de sociedade 
empresária especializada para 
o Registro de Preço objetivan-
do aquisição de Concreto Be-
tuminoso Usinado a Quente 
(C.B.U.Q) para manutenção de 
vias públicas desta municipali-
dade, em seus itens conforme 
especificações constantes do 
Anexo 1 deste edital. 

RECEBIMENTO DAS PRO- 
POSTAS: das 16:00 do dia 

2'03/2020 às 09:00 horas do 
dia 0210412020. 

ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 09:01 às 
09:29 horas do dia 0210412020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPU-
TA DE PREÇOS: às 09:30 horas 
do dia 0210412020 

REFERÊNCIA DE TEMPO: ho-
rário de Brasília (DF). 

FORMA DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO UNITÁRIO. 

INFORMAÇÕES E ENTREGA 

HORÁRIO: Das 13:30 às 17:30 
horas 

FONE/FAX: (0xx42)3554-1222 

Cruz Machado, 18 de Março de 
2020 

RONALDO SCHRIBENIG 
Prefeito Municipal 

• - 
•1;a 	:: 

ilwww.pí-ncm.pr.gov,bril  



NUATS APP PORTAL VVALE 

9981 1369 Q Rede Municipal de Enrisado Municipio de Porto 

Vctórianouno de 2020, PRAZO OC EXECUÇÃO: (42) Até 31 de dezembro de 2020. VALOR TOTAL: 

Mande sugestões, notícias, tetos e vídeos 
R$ 68.765,18 (sanrenla e sito mÁ, setecentos 

j e sessenta e notas renie e dezoito centavos). 
RESPALDO LEGAL: unigo 24, incieo II, da lei n' 

11666193 Porto Vibõnla PR, 18 de março de 2020, 

!Lsiu 	 1 

g Jornal O Comércio 
'a" Quinta-feira, 19 de Março de 20201 Ed. 6417 1 Porto União/SC 1 União daVitória/PR - 	 42) Sasm-552a 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO OAVITÕRIA 
Rua D, Cruz Machado, 205 30e 40 Pasimeatoa 

Fone: 42-3021-1200 e-mail: pr1sve@arisodaaitc4ia.pr.gov.br  
CNPJ 75.967,75020001-71 

Silo Oluial: wetae.erriaodasitoaia.prçon.br  

DECRETO N°552020 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICIPIO DE UNIÃO DÂVITÕRIA.PR, E DEFINE 
OUTRAS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. 

HILTON SANTIN ROVEDA, Prefeito do Isearnicipio de União de Vitoria, no uso das atribuições que lhe são 

ocertesidás por Lei, eoorrstderando a Leã Federal n°13.979 de O de fevereiro 2020. 
DECRETA: 
deI. 1° Pica DECRETADASITUAÇÃO DE EMERSÉNCIAro Maunicipio de União da 'Jlldria-PR para enlren-
lamento da pardenria decorrerIa do ooronaeiaue, de importando internacional. 
deI. 2' Pare o errfremlame 	arrasemnto 	 arrasemde emergência ora descrificam estabelecidas as seguintes 

medidas: 
- poderão ser reqsidladon comece sernigos de passeias naturais e anidiceo, hipótese em nua cerã geranlido 

o pagamnrrlo poaleetor de irdanirapsa justa: 
II- soe termas do unI. 24, da Lei CASOU, d021 de soba de 1993. lua astodcada adispensa de licitação para 

aquisição de bona e semipos destinadoa eo enfrentamento da emerçtaoia. 
Aol. 30  a libjlares doe drgões ± Adanirisbação Onela, Asdarqaiane Fiasdepses, nor/nestes de unidades da 
~pintando ao pnibltco, reagaandsda a manutenção Integral doo sensiços essendaia, deterão asatiur a pos-
sibilidade de suspei nsdapão co ellsrapao dos seraiços, impiemeatapão de novas condipoea e raalrtçues 
tsmpordrtas na preateqso e acesso, bens como oetma sseddas, considerando s natureza de seisiço e nu 
inletio de reduzir, no peniodo de esergeirois, o fluas e aglaeeereçto do pessoas nos tocais de siendimealo, 
em espacial das pettoea inasridso, segundo ao autoridades da saúde e sanitéda, no grupo da sisco de melor 
probabilidade do dessesoloinenlo doa sintomas nata çresee dacorneerles da infecção pelo uoroaaolras. 
M. 40  Cosfnmado a infecção pela cueonapima ou saraclericada outra doenpa, a servidor será licenciado para 

batamenlo da própria aeúde. 
Nt, fia Caberb ao genlor nuricipal adotar todas ee prorédéccias legais ao sela elcerco, usando evilar Os 
redsnir a exposição dos agentes públicos e freqseenledores das repartia/as ptblices acenarmo do nontúgia 
pelo oorcaaoirus, em especial, es pontudo da emereãnoia. ea medidas trsnsitódas presistas nesta Decreto. 
AS , 6°Pudera ainda ssninoãtaldo regime de Idetnabaltso, aouaaso do parlodode emergtmcia, á critério enas 
ooradiçdec depaidas pulo tilara, do tngao da Admlmialrapao Direta, Autanquiar e Fundações, pana seraidorea 
cujas ali/baia/as, por asa aatuneua e meios da prsiuçgo, permilsmarearcação do Inabelho remoto, sem 

tetatreboltro, quando so te Instituida, no pontudo de emergência esta con-

1'- ri maaat.iião dibria ri. unidade de servidores aurutenisa para gararaúr o alendivaato; 

Itt- à inedaãrcia de prejulco ao sersipo. 
AÍ .  Bs Mcd ante eneliapto da ohapatmediate a desde que mão baia prejuízos para os seroiçosda unidade, 
daserao ser deferidos aos serdderea lériac acumuladas oa xntecipadsu as lérias prronemadas, bem como 

licença prérelu, com priorizapão Para os uereidorea que se enquadrem sex oiteaptes. 
M. 9° Ficam uaspessua, por 60 (sessenta) dius, as ledas deferidas ou programadas dos consideres das 
éneaa de saúde, ausiutãrcie social, 
ALIO Firam podadas, ao Imito do peniudoda emergúada. 
1'- utastunsenloa pene viagens aa estedor; 
li a neaiizapão de prooaa de concarao público de Admlninlnaçao Direta, Aalarqsiau e Fasdoçues. 
VI. 11. Sem prajuico das medidas jb etoacadou, odes es unidades da Administração Oirete, Autarquias e 

fundações deterão adotar au seguinlen pnoaidãndxs, 
Ir- adiar as reeaioan, seoodeu e audiências que passam ser poslersi ou nsaird-lar, caso p000toel, por 
dneiu remoto; 
II - faapao, pelo período de emergência, de cmadiptea mais neetotlae de scouro aos prédios municipais, 
ãooerpadae as peaalieridadce duo sensiços prealudua, limilasdo o madura. às peasuas indispensáveis b 

resseção a fraiçao doo uerdços, e pelo tempo patriarcal Mc~
- diepmribilivar canais [Polêmicos ou elebdnlcoa de acerco sus interessados, como alternativa para evitar 

Aia reduzir a necessidade de comparecimento pessoal aau unidades do atendimento; 
IV apitar esceler, pelo ponlcdo de meeegãacie, esrddarea çootaaten, laclanles, muioron de 60 (seosoala) 
cruA eaposlca a queiqeer doeogs se roda csesiiçtu de rodo de deoonssintnrer*a de sintrerras meta goaves 
decorrentes da infecção pela corosepima, em poslou de atendimento direto, com grande fuso ou eglome-
aLvcão de,peaeoas, ceso não iben seja aptcbvel o regime de teletrabalho, restissenclar,se pera raalizaçdo de 
damiços intsunor; 
V  -'reorganização da jornada de sebalba dou seartdoree, permilindo que o hrrbriu da estrada ou salda, 
da ambos, reodum fiara dos horárias de pico da afiaêmia xx sistema de trereporto público, os possível em 

tiamos; 
\tp_ evilsr a Aglomerasse de pesasse no inledor das prédios municipais; 
dli- secepeerder ou adien, era espacial em relapso às pessoas iroartdao no grupo da risco do essiução pana 
da sintomas graves decorrentes da afecção pelo cormasptraa, o comparecimento presencial, camas, retos 
guináramos, pnorau de vida ou quaisquer outras previdências administrativas, 
10111 -' manter a ventilação mido ambieele de trabalho; 

1< - deis 	aos sectores e fauaia dos contratos: 
ú) Asaba'usibitlduda de ouupeauão de qeeiaqaer cuatralos firmados pelo Manictpto, desde qoe abssiu-
t9monte me.aesuãdo, de quaisquer das pastas mui ipiás, sempre com sislas a zelar pais interesse publico, 
tiem oarqo svenusat rerrsaeajamenlo de alamrtion, bens e pnodetoe perecipeis, encaminhando -ou b pautas 
afetas, tudo devidamente documentada atrapéo de Memoreador/Olider, inclusive mencionando qaantdo-
d'as, datas do vencimento (se ter o osso), entre outras erpecisceçtea, de forma a ao eeitan pereoimenlo de 
bens e produtor com o coauequenle pruiro eu erário; 
E) que aottíaqeem as empresas de prsstapão de uersiçoa com Iercsidzapão de máo de obra, empreiteiras e 
àguaicaçtee parseires, eoigisdoandealxcao e acoeapanlreersalo dttrio das seus colaboradores, a adoção 
d'na-prosidbaciau de preoeupao, definidas pelas autoridades de saúde e sanitária, a o afastamento daqueles 
citas etalomes rompa/vais ou inlecledna pelo roroasslrsa; 

d) á trleioiassqgs do aemrçanhumeita e ceie.aesçao outobado duo çosuúadcemo de se°vlçao da banqera a 
~Ou das notnae de aaaoto a carimbaste ao peniods de emergsrcie, obssmadau ao orieatsçtea das 
4lalortdadea de saúde e oanitária, bem cozas espedd aleapto na nepoelçio dos lnsamoa rrscasaddos-, 
dJ a iuteroifcação do aoampanhamanlo e oeieentsção, eaigiado das prenladoras de sensipo a adoção das 
úVeas da limpara, obrersadas ao snieetepões das auloddades do saúde e saniléda, principalmente em 

ieetar amua servidores cobre a doença COVIO-IS e das medidas preventivas, em especial os profodo- 
los 'acue da edurrçao, saúde o aooioléncia ucclal; 
Jiuporibilicação de mésuarna, álcool em gal, bem somo setrea materiais a insumos rnconendadoe 
auloddades de saúde e vaailéle, pana reses as survidoreu que everçam eãvtdadss de atendimento 

dícponihilizeçso, dentes do posnlnel, de dalema de trabalho resido pena os semidaras públicos mu-

Promover ações de fadasses nos Parqaea e Pnaçaa Municipsis, soa hnqaasrludorec, sobre o corvos-
e afixar cartazes de alerta a pmsesçto em todos ates; 
ssspenaão da todos cursoa, oficinsa e eventos dmiluaes, promssidco pelo Manicupio de Uniao da 

porém mediarle prévio agendamento, essas 
isa arcas ido aaáde, asaialsncia uncial, 
cal. 12. Fica determiseda o Espremeria reroffificiolináre.o de esponles, bem como locaia páblinos fechadas, 
dam assina aeaspsnsao de programas menicipeá que passam ensaiar a aglomeração da pessoas, 

l, 13-A Secretaria Manldpal de Trãrsita, deessú tomas ea medicas receaaédaa janto à Empresa presludoru 
já serviço ube Tranuponte Calcina, paus: 
4 fixação de informativos na gemgem e ponlas de ãeribus usnroa dão medidaa a sarem adaledas peles 
T'abulhsdorea e assadas sisaadu sua proteção indioldual; 

dinoatgação da mensesens de prevenida ra larminul; 
il(-'limpeza e higieniaaçãa terei dsa ãemibus, em aupermni nua pontes de corluto com as mãco doa sausniou; 
ii) -'orienlepso Paris que os molodsbae e cobradorea higlenivam sn emanaraa roda viagem; 
lt, 14, Fica determinado à Secretaria Maainird da Saúde que adsle providencias para:  

-  capadtação de sustei para atendimento, diaçnbslics e miareiqssmlo a medidas prutellnias: 

e II -.Nutrirem~proceoodo e 	siugem aao anidadeo m~m~de 	pomibilile e rapida idenlitsaçãodoa 

po esipais reooa de COVIO'l Seus direniona para área foice ceperi loa na unidade de ou/de - separada das 

mais - pa dara o atendimento destes psniertsa: 

til - squisigâo de equipemssrosde proteção individual - EPIs para profesisnaia do sabde; 

IV - ampliação do número de leiloo para cessare maio greves,

- antecipação da vacinação contra gripe, com ampliação de postes de atendimento; 

Vi - uiticapfio, caso necessário, de equipamentos pdbicos culturais, educacionais e auporiioos municipais 
pana atendimento emergeedei na área de saúde, com prioridade de atendimento pera os Ocupes dances de 

turma a minimizar a sspocipbo acesos pass005: 

§ V A Secretede Municipal da Saúde poderá requisitar oca demais órgãos municipais recursos humanas a 
serem alocadoc temporariamente para suprir necessidade excepcional de atendimento b população, asedo 
qus a requisição deverá ser pruossuada, quarto é essa siabiidades pala Secretads Municipal de Malote-

buçOs- 

§ 20 A secralania Municipal da Saúde expedira escamareigerais à popalaçao, contemplando as se-

guintes medidas. 
- que sejam eoitudoa boato com ulanseraçlo de psasaas; 

II - que iadsu mereagem de odeclapão aos cidadãos na central Islef/oina indicada, sabre co oaidadus e 

Prevenção sobm a COVID-59; 
III - que reelice campanha publicitária, em arsicalaeão oum os governes estedual e federal, pela orientação 
de população acerca dos cuidadas a sarem adotadas pane pm'eeapts da daepga, bem sono das procedi-
mestras a aorsm observados ..,..A de ssspuita de contaminei 
IV -  que criaste bares, realauranteu e sinilãrea e adotas medidas de prenonpso. 
Ari, lã, Fica determinado à Secretaria Municipal deAselessanie Social qus 
1-desatine os aerviçoa que impliquem neneesiduda da dedorarne 	aaoa 	m alo de pes co más de 00 (sessenta)
aeou, ã esceças dos referentes a acolhimento  visitação donicitar as idosos com neseseidades: 

II - suspenda ou limile aviste uma vez por aemaera, aos coitos localicedos no municipio. 
Parágrafo ásico. Flue autorizada a Secretaria Municipal de Arsistúruia Social, á compna, por diupessa de 

licitaçao de ceslao básicas e tomais atensilion naceuvãrioe para ateador a população de baba renda, bem 
como as demais faixas ecoutpicas do nuniutpio afetadas pela pendente, decide que, previamente csrtilco-

dalidenolceda pás Assistente Social. 
As. tI, Flue deterniradu b Ssorulaaia Mania/si de Cultura que: 

- reprograme os esenloa públicos; 
II - cunucie lodosos deoraiu esertoa que gerem ualamsnnçoo da pessoas: 
AL 17 Fica nadada e espedipao de lonca atuarão de auloniosqão pura epeslos pábticos a terapsuániou. 
Aol 06, Flesosecsçdes focais, daleredrua au selarjuriduo domtaniciçio, que prcoéda a 'anedota sunpensáo 

do ladas as enenuçseo ârouis em uadosverrlo, pelo pmca de 30 sinta) dias. 
Au. 00, bebe Castelo esba em vigor na dela de sua pubtraqão e vigorará enquanto durar a ailaação de 
smargércia, coo termas da Lei t 13.075. da 2020. 
Unluo daVctõria, 18 da março da 2020. 

HILTON SAJdTIFI ROVEDA 

Peeleilo Municipal 

MUNICIPIO DE PORTO VITÓRIA 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 032/2020 
PROCESSO DE COMPRA 1003312020 
PREGAO ELETRONICO de  0212020 

OBJETO: Regia/rode Pneços pare tritura e asas- 
boi umntratnçso de empresa Fera prestar sorte- 
çus de arbitrugam em campeonato municipal de 
Icisel, soIalbd o falabal de campo, Contorne 
,transições, qusnildades e esigãndss estabele- 
sidus es edital e rosa anersa Forme de julga- 
manto: Menor Preçopior Late . No dia o2JO4l2O2s, 
senda o recebmnenlO das propostas: eis fia 
oshacmia, sbedara e avaliação das psoposter: 
a parãr deu OIh3lmia, Inicio de sessão publica 

e asdiação duo prspsalsa pelota) s'iegoersfe. 
LOCAL: esew,bbmaefiioitacoes,co,br m Auauva 

Idevlhlca± no iate - liolapões pubI, Pum 
lodas as releràusies de rompo será obcevrado o 
banédo de Brasilia (DF), INFCRMAÇÓCG: Cedi-
tal e seus anesm pedem ser saiu os no Setor do 
Compras e Licitspãua da Preteitune Municipal de 
Porto Voóris/PR, ao endereço Rua Ourado Co-
mer de Silos, 711, Cealro, F'orlo ViIódadPR, das 
07h:00ein as 12h:OOmmn e das 13hdYJmls as 
17h:50r,ir nas dias riem, ou sinda roa'te sanara. 

psdosiluriapnionbr -  Menu Licitações; Outras 
isforseçoas pelo e-mail: Iirdtarao(flporroviloda. 
pr,gss.br, PontoVitdeia PR, lã de marçodi 2020, 

Keri Niaasn Junior, 
Prefeito MunicipoJ, 

i ~*  C 
MUNICIPIO DE PORTO VITÓRIA 

EXTRATO DE DISPENSA CO LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 026020 

PROCESSO DE COMPRA N  02712020 

CONTRATANTE: MUNIC)PIO CE PORTO VITÓ-
RIA, CONTRATADO: derlmrio Ermir gubreider, 
DER e  353,3f13029-20, Fornecedor Indiaidual; 
%ihdo Zambani, CPF na  601,146.679-72. For-
nemdor Individual; Darrieli Rcberla dos Santos 
Riaaerdi, CPF e  095.430.409-13, Fornece-

dar ledividasi; Oirceiai Sondar Weios, CPF a' 
E23,77ã,099-28, Fsteecedss icdioidnol; Gibros 
Luiz Sdaseiden, CPP a' 022,410,229-13, Forne-
cedor Iadiséad; Inale Tereuinlre Heraç CPP n' 
021,400.145-SI, Pornaredor Individual; Marcos 
Bemarda Weisu, CPF e' 100,450,E4505, For-
necedor Indisiduol; Madu Catarina Gaspada 

Ooaals, CPF na 512,276,719-68, Furuacsdor In- 
dividual: Mudou Maoaelaiski Wotaarlsir, CPF el
720.101.31540, Fornecedor lrndiddual; Rita Ei ra  
aode Oliveira, 0FF a' 047,342,079-17, Fome- 
sedor VndisMcat Ocopenabou ugnoeooIdgica vete 
da Igeeça, CNPJ n°06.261.279000143, Grupo 

MUNIC1PIC DE PORTO VITÓRIA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

CHAMAMENTO PUBLICO Ir 003020 
OBJETO, Chamamente Pública pala credei 
pessoas junidican pure a presbaqto de sem 
na éree médica, alraoús de ctinirov geras, pu 
rsuioaçéo deptessuso mddicos do ES ldtol 
diárias incoludco ao Pregnamã Eotnotópin 
de da Femibie, e serem realizadas vala dive 
Unidadsu da Saúde do Municipio, coofoarore 
vugrsne da Unidade da Saúde Ceahal, cal 
regras essebeiscidas sesta Edital e seus are 
Co interessadas deaeruo apmssnlar a dosar 
ação para hebiilaçuu a partir de dia 205312 
na Sede Da Prefeitura Munioipal, reter de 

- 

131hEOmir 'a lOhOOmir, Edital dispualeel: Sede 
Da Prafeilura M.~ setor de Udtapaas a 
Controlas, iccaizado no menIno endereços ho-
rénia, informações: Fone42)3513-0212 E-anui 

- licitaueoflparteoitonla,pr,gov.br, Sue: verse, 
parlaeitsria.pr.guv.br , Poda VaI/ria -  PR lã de 
março de 2020- 

Ksrã Ftielsen Junior 
Pretaito Muaiuipul. 

ESTADO 00 PARANÀ PREFEITURA MUNICIPALOE CRUZ MACHADO 
CNPJ 76.339.5IB/0001-csAoevida VIII s°251 

CEP 34620-000- Css Machado Pn. 

ERRATA 
PREGÃO ELETRdR4ICO N' 012/2020 PROCESSO 03512020 

Apnugoaira Manicipsi amansa do Departamento de Corepras e L'uilaçãeu resolve ressuer o Edilal da 
Pregão Eletrónior na  012/2020, para aleItação no reçuinle item: 
tAttena-aes mimem da que da item 1-soA/teso I- Planilha de Datalhaaeslodouitens (P01); Onde 
seis: TINTA DEMARCAÇÃO VARIA BRANCA IIL)MV21021 CONFORMENBR.I61I4 Leia-ee:TINTA 
DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 181—(MV2102) CONFORME NBR-11662 
Alterares número da NBRdo ilem 2- no Anexo 1-A- Planlhu de Deplorarei dos hera (P01); Onde 

se lá: TtNTADEMARCAÇAO V1ARIA.sddARaA saL(MV2005) CONFORME NBR 1e184 Leia-se: TIN-
TADEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 1ãL(MV2000) CONFORMO NOR 11e02 
Altera-eco núnrem da Nando item 3- uoAreuo 1-A- Planilbu de Ceralhemessa doo itens (FOI); Onde 

se Is' MICRCEgFERA DE VIDRO REFLETIVA DRCP-DN 25KG )MV2024) TIPO lIC, CONFORME 
NOR 11102 Laia-se: MICROESFEPLs, DE VIDRO REFLETIVA OROP-0111 26KG (MV2E24) TIFO IIC, 
CONFORME NOR 16I84 
Permanecem inaisnadas todas as demais condições constantes nu publicapão onigirdrla. 
Orar Machado, 18 de Março de 2020. 
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