PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2018– PMM
PROCESSO Nº 086/2018 – PMM

A Pregoeira designada sob Decreto nº 162/2018 de 26/03/2018, pelo Prefeito Municipal e no uso
de suas atribuições legais INFORMA a correção das especificações do Edital epigrafado, que
prevê a AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, conforme abaixo:
ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA – DO OBJETO, e ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA
DE PREÇOS:
SUBSTITUIR ESPECIFICAÇÕES REFERENTE AOS ITENS 07, 08 E 09 CONFORME
PLANILHA ABAIXO:
ITEM

QTD

UNID

ESPECIFICAÇÃO

07

1

UND

Campana Tubular. Contendo 20 tubos - 1 1/4 diâmetro, escala C5-G6 - 1 1/3
oitava. Afinação A=442 HZ. Estrutura em aço. Tubos Profissionais em latão
laqueado. Medidas mínimas: 850x610x1680mm. Regulagem de altura do pedal.
Regulagem de tensão, acompanha martelo case e capa. Modelo Sinfônico.

08

2

UND

Quinto tom com estojo e baquetas. Tambores: Confeccionados com 6 lâminas de
madeira de Birch americano, com boa definição de timbres e volume, totalizando
7mm; Face Interna: com execelente acabamento e lixamento, devendo ser
imperbeabilizado para maior durabilidade e proteção da madeira; Face Externa:
revestidos com folha de poliester resinado na cor branca; com colagem dulpa;
Canoas: Fabricados em Zamac (liga metálica de zinco) na cor cromado com
fixação dupla no tambor; porcas de fixação dos parafusos de afinação individual;
Parafusos: modelo universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32) acabamento
cromado e arruela de pressão para melhor afinação. Peles: Confeccionados em
filme de poliéster de 175 microns transparente simples. Aros: fabricado em perfil
de 2.3mm; acabamento cromado; modelo Universal. Colete: fabricado em fibra de
Carbono com acabamento resinado na cor Branca; ombreiras e apoio abdominal
com reforço e proteção com material E.V.A de no mínimo 20mm de espessura,
com regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com
fechamento nas costas; deve acompanhar chave de regulagem de altura e chave
de afinação. MEDIDAS PROFUNDIDADE E AFINAÇÕES: 6" X 6" - 5 afinações; 8"
x 8" - 5 afinações; 10" x 8" - 6 afinações; 12" x 8 - 8 afinações; 13" x 10" - 8
afinações. Deve acompanhar estojo reforçado.

09

1

UND

Tímpano 26 polegadas. Fabricado em fibra de vidro, aro com pintura texturizada
preta ou cromado, parafuso de afinação embutidos ao nível do aro, com afinador
em pedal, rodas grandes banda larga em borracha anti impacto com freio, deve vir
acompanhado de capa em corino, baquetas a case.

OBS.: As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas, conforme o edital e errata
mantendo a data de abertura do certame em 21/06/2018, às 15:00 horas. As licitantes
interessadas
deverão
protocolar
seus
envelopes
devidamente
lacrados
impreterivelmente até às 14:45 horas no Departamento de Protocolo, no endereço acima
mencionado.
Matinhos, 11 de junho de 2018
Janete de Fátima Schmitz
Pregoeira
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