MUNICÍPIO DE MERCEDES – ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 76/2017
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME's E/OU EPP's
O Município de Mercedes, Estado do Paraná, torna público a seguinte retificação ao Edital relativo a licitação na
modalidade Pregão, forma presencial, n.º 76/2017, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para
eventual contratação de empresa para fornecimento e instalação de brinquedos para playgrounds das escolas municipais e
demais espaços públicos, inclusive brinquedos adaptados para crianças cadeirantes do Município de Mercedes:
1.
Fica alterada descrição de item relativo ao objeto do processo licitatório em epígrafe, passando a vigorar com a
descrição conforme segue:
Item Qtd Und
Descrição
R$ Unit
R$ Total
Balanço inclusivo, para cadeirante. Peso aproximado: 80kg;
medidas aproximadas: 250x190x320cm (AxLxP). Aparelho em aço
carbono, com estrutura principal mínima de tubo redondo 3"x2mm,
1.1/4"x2mm, chapa xadrez anti-derrapante de 3mm para cesto
principal do cadeirante. E rampa com abertura lateral, auto-travante, 2
batentes de borracha, sistema composto por 2 molas e travas
correntadas de segurança. Correntes galvanizadas e assento em
plástico rotomoldado ergométrico com bordas arredondadas e
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unid espessura de 5mm inclusivo para o usuário não cadeirante. Barra 3.270,00
16.350,00
Chata em formato de U, para fixação de Cubo com Rolamento 6201,
parafuso com rosca para porca travante. Acessório do balanço
inclusivo fixado em Cubo com nylon, parafuso e porca com trava.
Fixado com 16 chumbadores galvanizados, com 4 flanges redondas de
240 mm x ¼, com orifícios de aprox. 20 x 15mm. Solda Mig e Pintura
precedida com banhos químicos, seguida de galvanização e posterior
cobertura com tinta eletrostática; fabricação de acordo com a norma da
ABNT NBR 16071/2012; garantia mínima de 24 meses
2– Considerando que as alterações supra afetam a formulação das propostas, a data da sessão de abertura e julgamento
fica alterada, passando a ser em 10 de agosto de 2017, às 09:00h, no mesmo local originalmente designado.
O Edital do procedimento licitatório encontra-se disponível aos interessados na Secretaria de Planejamento,
Administração e Finanças, Paço Municipal, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, centro, na Cidade de Mercedes-PR, bem
como, no site www.mercedes.pr.gov.br, link licitações.
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