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ERRATA 01 DO EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2022 – PMB 

 

Comunicamos às empresas interessadas no PE nº 90/2022, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE 

TROCADOR DE FRALDAS SUSPENSO E CADEIRA DE REFEIÇÃO PORTÁTIL INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 

1 A 5 ANOS DE IDADE, DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU, a alteração dos itens 

2 e 3 do anexo II e do item 1 do Anexo III do edital. 

 

Onde se lê nos itens 2 e 3 do anexo II e do item 1 do Anexo III do edital: 

 

TROCADOR DE FRALDAS: 
- Trocador de Fraldas  
- Cor: Bege claro 
- Material: Polipropileno  
- Capacidade: 90 Kg  
- Dimensões: A = 56,5 cm L = 89,4 cm 
- Projeção da Parede: Aberto 58,9 cm / Fechado 10 cm Funcionalidades: 
- Suporta até 90 kg (chassi em aço) com abertura e fechamento suave, graças aos pistões a gás. 
Possui 16% de material reciclado em sua fabricação. O tratamento Microban em sua 
composição evita a proliferação de bactérias. 05 anos de garantia inclusive contra Vandalismo.  
- Possui compartimento para lençol descartável, cintos de segurança e ganchos para bolsas. 
- Colchonete para forração da mesa do trocador, em nylon impermeável com forro de espuma 
com 10 mm de espessura, cor azul. 
Garantia de 12 meses. 

 
 
 

Leia-se nos itens 2 e 3 do anexo II e do item 1 do Anexo III do edital 

TROCADOR DE FRALDAS: 
- Trocador de Fraldas   
- Cor: a definir 
- Material: Polipropileno  
- Capacidade: 90 Kg  
- Dimensões com aproximadamente de: Altura com no mínimo de 56,5 cm e máximo de 57cm. 
Largura com o mínimo de 87cm e máximo de 89,4 cm. 
- Projeção da Parede: Aberto com no mínimo de 57cm e o máximo de 58,9 cm / Fechado com no 
mínimo de 10 cm e máximo de 11cm  
- Suporta até 90 kg (chassi em aço) com abertura e fechamento suave, graças aos pistões a gás. 
Com o tratamento e composição evitando a proliferação de bactérias. 01 anos de garantia 
inclusive contra o Vandalismo.  
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- Possui compartimento para lençol descartável, cintos de segurança e ganchos para bolsas. 
- Colchonete para forração da mesa do trocador, em nylon impermeável com forro de espuma 
com 10 mm de espessura, cor azul. Garantia de 12 meses.  

 

Desta forma, reagenda-se a sessão de licitação para dia 12/07/2022 as 14h15min. 

As demais informações constantes no edital de licitação e seus anexos permanecem inalteradas.  

 

 
Biguaçu, 29 de junho de 2022. 
 
 

Vinicius Hamilton do Amaral 

Secretário de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


