
 

 

 

 

 

 

 

ERRATA nº. 002/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 50/2019 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 38/2019 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS 

 
 

Objeto: Constitui objeto do presente certame a aquisição de um ventilador 
de combate a incêndios, para utilização do CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR de Ituporanga, conforme Anexo I, observadas as especificações 
ali estabelecidas, que acompanha este edital.  
 
Onde se lê: 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 
07/05/2019, às 09:00 horas 

 
 

Leia-se 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 
15/05/2019, às 09:00 horas 

 
 

Onde se lê: 

d) O conjunto hélice/carenagem/motor é montado sobre um suporte que 
permite o direcionamento do fluxo de ar, ou seja, permite que o conjunto tenha 
seu ângulo de inclinação ajustado convenientemente no momento em que for 
preparado para utilização. Esse suporte é dotado de rodas que facilitam o 
transporte. 

Leia-se: 

d) O conjunto hélice/carenagem/motor é montado sobre um suporte que 
permite o direcionamento do fluxo de ar, ou seja, permite que o conjunto tenha 
seu ângulo de inclinação ajustado convenientemente no momento em que for 
preparado para utilização. Esse suporte é dotado de rodas que facilitam o 
transporte em qualquer tipo de terreno, inclusive lama. 

Onde se lê: 

j) Pressão positiva ventilação: deverá atingir o mínimo de 33.000 m³/h, 
conforme certificação AMCA-240/2006 - STANDARD; 

Leia-se: 



 

 

 

 

 

 

 

j) Pressão positiva ventilação: deverá atingir o mínimo de 30.000 m³/h, 
conforme parâmetros adotados na certificação AMCA-240/2006 - 
STANDARD; 

 
Onde se lê: 

k) Autonomia: 90 minutos - Nível de ruído: 91 dBA; 

Leia-se: 

k) Autonomia de, no mínimo, 90 minutos - Nível de ruído de, no máximo, 100 
dBA; 

Onde se lê: 

l) Este equipamento deverá estar em conformidade com a AMCA 240/2006; 

Leia-se: 

l) Este equipamento deverá estar em conformidade com a AMCA 240/2006, 
bem como deverá ser apresentado conforme item n) documentação 
exigida deste pregão; 

II. Com as mudanças supracitadas atende-se ao pleito, não coloca em risco a 
integridade do bombeiro militar que usará o equipamento e ainda não fere 
princípio da competitividade estabelecido no art. 3º, § 1º, I da Lei n.o 8.666/93; 

III. Além disso, algumas mudanças já foram realizadas na ERRATA nº. 
001/2019 do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 50/2019 referente ao 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 38/2019 da Prefeitura Municipal de 
Vidal Ramos; 

IV. Por fim, segue em anexo o Termo de Referência retificado do supracitado 
processo; 

V. Fico à disposição para eventuais dúvidas e/ou providências adicionais 
necessárias.  

 
As demais condições do Edital permanecem inalteradas.  

 
Vidal Ramos, 30 de abril de 2019 
 
 
EDUARDO THECHRIN 
Pregoeiro 


