
 

  
 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAÇADOR 
ERRATA 01 – ALTERAÇÕES DO EDITAL 

 
EDITAL: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019 - FMS  
 
REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
 
Onde era: 
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 10/10/2019 HORÁRIO: Até 14:00 horas  
 
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 10/10/2019 HORÁRIO: As 14:15 horas 
aplicáveis.  
 
Passa a ser: 
DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 18/10/2019 HORÁRIO: Até 14:00 horas  
 
DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 18/10/2019 HORÁRIO: As 14:15 horas 
 
Onde era: 
ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 

01 950 M² TOLDO NOVO EM POLICARBONATO 6MM, COM PERFIL 
EM ALUMÍNIO E TRELIÇAS INSTALADO 

 

Passa a ser: 
ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO 

01 950 M² 

Fornecimento e Instalação de cobertura em policarbonato 
alveolar com espessura de 6,0mm, cuja cor será 
especificada pelo cliente no pedido de compras. 
As emendas entre as chapas deverão ser executadas com 
perfil de alumínio próprio para este fim, garantindo a 
estanqueidade da emenda. 
Todo o perímetro da cobertura deverá ser protegido por perfil 
“u” de alumínio específico para esta finalidade. 
Todos os perfis de alumínio deverão receber pintura do tipo 
eletrostática na cor branca ou outra cor a critério do cliente. 
A instalação da cobertura será sobre estrutura metálica 
treliçada em aço carbono soldado pelo processo Mig/Mag, 
em perfil retangular de aço carbono 20x40mm espessura 
1.5mm ou superior, fornecida juntamente com a cobertura. 
A pintura deverá ser do tipo liquida com aplicação de primer 
epóxi acrescida de no mínimo 2 demãos de acabamento em 
acordo com a cor dos perfis. 
O fornecimento será parcial, em locais definidos pelo cliente. 
O transporte, armazenamento, movimentação e demais 
custos para instalação correrão por conta do fornecedor. 
O fornecedor deverá possuir em seu quadro de técnico, 
profissional habilitado para tal fornecimento, com registro 



 

junto ao CREA/CAU para fornecer ART/RRT de projeto, 
fabricação e instalação para cada estrutura 

 
Onde era: 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

01 950 M² 
TOLDO NOVO EM POLICARBONATO 
6MM, COM PERFIL EM ALUMÍNIO E 
TRELIÇAS INSTALADO 

   

 
PROPOSTA 
 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

01 950 M² 

Fornecimento e Instalação de cobertura 
em policarbonato alveolar com 
espessura de 6,0mm, cuja cor será 
especificada pelo cliente no pedido de 
compras. 
As emendas entre as chapas deverão 
ser executadas com perfil de alumínio 
próprio para este fim, garantindo a 
estanqueidade da emenda. 
Todo o perímetro da cobertura deverá 
ser protegido por perfil “u” de alumínio 
específico para esta finalidade. 
Todos os perfis de alumínio deverão 
receber pintura do tipo eletrostática na 
cor branca ou outra cor a critério do 
cliente. 
A instalação da cobertura será sobre 
estrutura metálica treliçada em aço 
carbono soldado pelo processo 
Mig/Mag, em perfil retangular de aço 
carbono 20x40mm espessura 1.5mm ou 
superior, fornecida juntamente com a 
cobertura. 
A pintura deverá ser do tipo liquida com 
aplicação de primer epóxi acrescida de 
no mínimo 2 demãos de acabamento em 
acordo com a cor dos perfis. 
O fornecimento será parcial, em locais 
definidos pelo cliente. 
O transporte, armazenamento, 
movimentação e demais custos para 
instalação correrão por conta do 
fornecedor. 

   



 

O fornecedor deverá possuir em seu 
quadro de técnico, profissional habilitado 
para tal fornecimento, com registro junto 
ao CREA/CAU para fornecer ART/RRT 
de projeto, fabricação e instalação para 
cada estrutura 

 

Maiores Informações e o edital Completo poderão ser obtidos na Coordenação de Licitações e Contratos 
da Prefeitura do Município de Caçador, SC, através do e-mail: licitacoes.sec@cacador.sc.gov.br  ou 
pelo site www.cacador.sc.gov.br das 13:00 às 19:00 horas. 

 
Caçador, 07 de outubro de 2019. 

 
 

Saulo Sperotto 
Prefeito Municipal 
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