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TOMADA DE PREÇO Nº 08/2019 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL   
A  Presidente da Comissão  Permanente de Licitação, nomeada  através da Portaria  nº 029 de 

11 de janeiro  de 2017, em  análise das cláusulas  do presente edital  em face  de modificações 

extremamente necessárias, torna público, a todas as empresas interessadas em 

participar do referido certame, a retificação do Edital  Processo Licitatório Nº 34/2019 cujo 

OBJETO  é  Tomada  de Preço, do tipo  menor preço Global, visando à aquisição  e instalação  

de redes de proteção para quadra poliesportivas,  a serem instaladas  no Ginásio de Esporte 

Tancredo Pereira Mendes, sofre a  seguinte  alteração, com a Inclusão seguinte:   não  há 

necessidade  de vistoria in loco, selo do fabricante normas  de regulamentação 

de trabalho em altura, no Anexo I, e alterar a  data de realização do mesmo para  o 

dia 15  de  março de 2019 as  9:00 horas, e  valores, mantendo  demais  cláusulas  

do Edital.  

 

Anexo I 

MEMORIAL DESCRITIVO 

1- INTRODUÇÃO 

1.1 - O presente anexo apresenta aos interessados a descrição do objeto da presente 

licitação, bem como  as demais informações concernentes especificamente ao 

detalhamento do mesmo, visando a correta formalização das propostas, a fim de 

garantir o fiel atendimento às necessidades do Município de General Câmara. As 

empresas participantes  deverá  comprovar mediante selo do fabricante que 

possui proteção contra raios  UV. Não há  necessidade de  vistoria  in loco visto 

que  as dimensão  serão adotadas  conforme  especificado neste Edital de 

retificação, do qual  altera  as  dimensões das redes e da outras providências. 

1.2 . As  empresas  participantes deverá  observar as normas de  regulamentação  

exigidas do trabalho em altura  com apresentação  dos  certificados  de 

treinamento  dos responsáveis em  prestar   o   serviço:  

1.3 NR – 6  Sobre o uso dos  EPIS; 

1.4 NR – 18  Referente  a segurança  global da obra; 

1.5 NR – 35  Condizente  com  a análise de risco extra para  trabalhos em altura. 

2- DO OBJETO E PREÇO MÁXIMO 

2.1 Constituem o objeto do presente certame o seguinte item: 

      Item 01:  Aquisição  e instalação de redes  de proteção   para  a quadra  do  Ginásio de 

Esporte Tancredo Pereira   Mendes, localizado na Rua Dr. Eugenio de Mello, nº687.  

Item                                                                  MATERIAL 

 

01 

Redes de proteção de material  de Polietileno (100 virgem) com  tratamento contra ação dos raios ultravioleta 

(comprovado mediante selo do fabricante), durabilidade exposta ao tempo de até 6 anos em  condições 

normais de uso e  resistência de impacto de 300 kgm³ malha 10, fio 04mm. 

DIMENÇÕES DAS REDES / COR  

 

02 

Dimensão  rede de  proteção 20m x 6,80 de  altura na cor azul 
Dimensão  rede de proteção  34m x 6,80 de altura na cor verde 

INSTALAÇÃO 

 



02  A instalação devera ser  feita num prazo de  20 dias no Maximo  
 

O valor máximo global do certame é de R$ 6. 279,37 ( seis  mil  e duzentos e setenta e nove  reais e  trinta e sete 

centavos ).                                                                                                                                   

 

 

 

General Câmara, 27 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Darleti Cunha 

Presidente  da  Comissão de Licitações 

 


