ERRATA EDITAL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº PMA 031/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº PMA 016/2017
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO
Entidade Promotora: Município de Antonina – Paraná
A Prefeitura Municipal de Antonina, por intermédio d o Pregoeiro e da Equipe
de Apoio, designados pela Portaria nº. 006/2017, com a devida autorização
expedida pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, em conformidade com a lei
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações e demais legislação
aplicável, torna público a ALTERAÇÃO no Edital, s upra citado,
conforme:
PLANILHA BÁSICA:

Onde se Lê
ITEM 01 – Banheiro Químico
Item
Descrição

01

Banheiros Químicos - Manutenção, limpeza e
esgotamento diários. Incluso reposição de
bactericidas, desodorizantes, papel higiênico,
sabonete liquido e papel toalha.
Especificação técnica mínima: cabine sanitária
química individual, confeccionada em polietileno
de alta densidade, lavável, com teto translucido,
piso antiderrapante, trava interna de segurança,
caixa de dejetos com capacidade mínima de 220
litros com descarga, assento sanitário, porta
papel higiênico, lavatório e reservatório de água
com capacidade mínima de 50 litros, e com
medidas internas aproximadas 2,00m de altura,
1,20 m de profundidade e 1,20 m de largura.

ITEM 01 – Banheiro Químico
Item
Descrição

01

Banheiros Químicos - Manutenção, limpeza e
esgotamento diários. Incluso reposição de
bactericidas, desodorizantes, papel higiênico,
sabonete liquido e papel toalha.
Especificação técnica mínima: cabine sanitária
química individual, confeccionada em polietileno
de alta densidade, lavável, com teto translucido,
piso antiderrapante, trava interna de segurança,
caixa de dejetos com capacidade mínima de 220
litros com descarga, assento sanitário, porta
papel higiênico, lavatório e reservatório de água
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V. Unit.

Valor Total

R$
70,00

R$
15.820,00

V. Unit.

Valor
Total

R$
343,9130

R$
15.820,00
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com capacidade mínima de 50 litros, e com
medidas internas aproximadas 2,00m de altura,
1,20 m de profundidade e 1,20 m de largura.
Não obstante à alteração, a sessão permanece marcada para o dia
21/06/2017 às 10h00min a realizar -se no Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Antonina na Rua Coronel Marçallo, nº151 – 1º
Andar – Centro, uma vez que não afeta a formulação de propostas .

Antonina, 12 de Junho de 2017.

Anderson Alves Maurício
Pregoeiro
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