PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL 057/2017
Processo Administrativo nº 324/2017

O Prefeito Municipal de Ibaiti, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com o intuito precípuo de
ampliar a competitividade e proporcionar a obtenção da proposta mais vantajosa, vem retificar o Edital de
Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 057/2017, nos seguintes termos:

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO COMPOSTO POR UMA EMBALADEIRA AUTOMÁTICA PARA
ENVASE E UM TANQUE RESFRIADOR PARA LEITE DE SOJA.

Dar nova redação à especificação do tanque resfriador

Onde se lê:
TANQUE RESFRIADOR DE 150 LITROS
- Capacidade 150 (cento e cinquenta) litros;
- Revestimento Termoplástico;
- Corpo interno, haste, hélice e válvula de saída em aço inox AISI 304;
- Isolamento térmico com espessura de 50mm de poliuretano;
- Não possuir em sua estrutura parte alguma de ferro, para que não venha a transformar em ponto de corrosão;
- Chassi, pés reguladores e cobertura do compressor em aço inox;
- Formato cilíndrico vertical;
- Tampa em inox bi-partida;
- Agitador acionado por motoredutor fixo na tampa;
- Sistema de refigeração por expansão direta no fundo, acionado por unidade condensadora Danfos;
- Gás refrigerante R22;
- Painel eletrônico que monitora tensão e temperatura, possuindo também proteções contra surtos e
sobrecorrentes;
- Válvula de saída em inox SMS 2;
- Régua inox graduada e tabela de conversão.

Leia-se:
TANQUE RESFRIADOR DE 150 LITROS
- Capacidade 150 (cento e cinquenta) litros;
- Revestimento Termoplástico ou Inox;
- Corpo interno, haste, hélice e válvula de saída em aço inox AISI 304;
- Isolamento térmico com espessura de 50mm de poliuretano;
- Não possuir em sua estrutura parte alguma de ferro, para que não venha a transformar em ponto de corrosão;
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- Chassi, pés reguladores e cobertura do compressor em aço inox;
- Formato cilíndrico vertical;
- Tampa em inox bi-partida;
- Agitador acionado por motoredutor fixo na tampa;
- Sistema de refigeração por expansão direta no fundo, acionado por unidade condensadora Danfos;
- Gás refrigerante R22;
- Painel eletrônico que monitora tensão e temperatura, possuindo também proteções contra surtos e
sobrecorrentes;
- Válvula de saída em inox SMS 2;
- Régua inox graduada e tabela de conversão.

Ficam mantidas as demais cláusulas do instrumento editalício.

Estando a Administração Pública convicta de que a alteração ocorrida no edital não afetará na formulação das
propostas e com base no art. 21, §4º, da Lei nº. 8.666/93 c/c arts. 4º, V e 9º da Lei nº. 10.520/2002, mantém a
data de abertura anteriormente estabelecida.

Ibaiti, Paraná 02 de Agosto de 2017.

ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
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