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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO Nº. 58/20200 – Forma Eletrônica 
           

 Comunicamos a todos os proponentes interessados no fornecimento do objeto do Pregão nº. 

58/2020, que tem por objeto a Aquisição de eletrodomésticos, equipamentos (forno micro-ondas, 

fogão a gás, refrigerador, bebedouro elétrico, fragmentadora de papel, exaustor, notebook, 

impressora e outros) para o CETRICA - Centro de Triagem de Materiais Recicláveis de Céu 

Azul, referente ao Convênio nº 2017/450045860-GBH e bebedouro industrial para o Depto de 

Esportes, que modifica o edital no que se refere abaixo: 

 

Considerando a manifestação de impugnação ao edital da licitação, onde após analisados os 

apontamentos, promove-se a seguinte alteração ao edital: 

 

1 - Fica retificada a especificação do item 11 – fragmentadora de papel, passando a 

especificação ao constante abaixo. 

 
Nº 

Lote 

Nº 

Item 

Qtde  Uni. Descrição do equipamento/produto  Preço 

Máximo 

Unitário 

Preço 

Total do 

Item 

1 11 1 Uni Fragmentadora de papel com capacidade industrial,  

(Cuja destinação e utilização destina-se para unidade 

central de reciclagem, para fragmentação de 

resíduos de papel recolhidos pela coleta seletiva) 

- Abertura de inserção: mínimo 400 mm 

- Capacidade de folhas (75g/m²): mínimo de 40 

folhas 

– Tipo de fragmentação: mínimo em tiras 

– Nível de segurança: mínimo P1 

- Velocidade  de fragmentação mínimo 45m/min 

- Capacidade de fragmentação mínimo 110kg/h 

- Potencia mínima: 2100 W   

- Tensão: 220V 

– Acionamento manual ou automático  

– Sistema de reversão  

– Botão de parada de emergência  

– Tempo de funcionamento continuo  

- Nível de ruído: máximo 82 db(A)  

- volume da lixeira:  mínimo 150 litros  

– sensor de segurança para lixeira: sim 

- fragmenta: CD/DVD/CARTAO, clips, grampos, 

papel, com alto desempenho na destruição de 

documentos, formulários continuo e demais tipos 

de papel. 

– dispositivo limitador  de abastecimento  

– Mesa alimentadora fixa ou com esteira de 

alimentação (considerando a destinação do 

equipamento para central de reciclagem tal 

dispositivo se faz necessários para otimização dos 

serviços) 

- Atender  a NR 10   e NR 12. 

- Garantia mínima: 12 meses   

  25.345,00 25.345,00 

 

 

 
 

mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br


 

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL 
Estado do Paraná 

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000  

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br  

 

 

Pregão nº 58/2.020 - M.C.A – Forma Eletrônica                                                                                        Página 2/2 

  

3 - Considerando que a alteração promovida, se refere a especificação do equipamento, fica 

alterada a data estabelecida para licitação, para a seguinte programação: 

 

Recebimento das propostas: até as 08:00 horas do dia 02/10/2020. 

Abertura das Propostas: as 08:15 horas do dia 02/10/2020. 

Início da sessão de disputa de preços: as 08:30 horas do dia 02/10/2020. 

Referência de tempo: horário de Brasília - DF 

 

 

4 - Permanecem inalteradas as demais condições do Edital; 

 

 

Céu Azul-Pr., 18 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

Germano Bonamigo 

Prefeito Municipal 
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