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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

EDITAL Nº 77/2022 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
OBJETO: Prestação de serviços para locação de banheiros químicos, tobogã, piscina de bolinha e cama elástica e 
para o transporte de pessoas e para fornecimento de lanches e bebidas, para utilização no cumprimento das 
metas do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC. 
 
O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000, 
centro, torna público que: 

 
 

1) Fica ALTERADO o Item 1.1 do Anexo I do Edital, da seguinte forma: 

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP 

Item Código Descritivo Quantidade Unidade 
Valor máximo 

unitário 
Valor máximo 

total 

1 78001 

Locação de Banheiros químicos modelo standart (com equipe de 
manutenção) em fibra de vidro, com medidas mínimas de 2,20m de 
altura 1,10m de comprimento e 1,10m de largura, contendo no mínimo, 
vaso sanitário, caixa de dejetos, mictório, suporte para papel higiênico, 
identificação para masculino e feminino, piso antiderrapante, grades de 
ventilação de ar, luz interna, teto translucido para absorção de luz 
externa, trinco e porta com fechamento automático.     

10,00 Diária 289,87 2.898,70 

2 78002 
Serviços para transporte de pessoal com van de capacidade mínima para 
até 16 lugares.      

200,00 KM 5,20 1.040,00 

3 78003 

Fornecimento de lanche composto por no mínimo 4 tipos de salgados, 2 
tipos de doces, acompanhados de bebida, sendo: 
- Salgados (no mínimo 4): pastel frito, pastel assado, minisanduíche 
natural, torta salgada de frango ou atum, barquetes, esfiha, kibe, empadas 
de frango ou palmito, com peso mínimo de 45 gramas cada unidade 
servida. 
- Doces (no mínimo 2): sonhos recheados com doce de leite ou creme de 
baunilha, torta de chocolate, minitortas de maracujá e limão, brigadeiros, 
beijinho, olhados com cremes, profiteroles, quindim, rocambole, com 
peso mínimo de 45 gramas cada unidade servida. 
- Bebidas: café com leite ou chá ou suco natural de frutas, com no mínimo 
300 ml cada unidade servida.   

2.400,00 UN 7,54 18.096,00 

4 78004 
Locação de Cama elástica de 4,3 metros de diâmetro, para crianças de   
até 12 anos. capacidade mínima de 03 crianças por vez, com 
disponibilidade de 08 horas por dia.   

4,00 Diária 394,00 1.576,00 

5 78005 
Locação de Piscina de bolinhas, 3x3 metros, para crianças de até   12 
anos, capacidade mínima de 03 crianças por vez, com disponibilidade de 
08 horas por dia.   

4,00 Diária 370,61 1.482,44 

6 78006 
Locação de Tobogã com 3 descidas, com altura de 3 metros, largura 
aproximada de 06 metros, para crianças até 12 anos, capacidade mínima 
de 03 por vez, com disponibilidade e 08 horas. 

4,00 Diária 1.050,42 4.201,68 

 
2) Fica ALTERADO o Item 1.2 do Anexo I do Edital, da seguinte forma: 
 
1.2 Valor máximo estimado da licitação R$ 29.294,82 (vinte e nove mil e duzentos e noventa e quatro reais 
e oitenta e dois centavos). 

 
3) Fica ALTERADA a data de abertura da sessão pública para 26 de maio de 2022 às 09:00 horas. 

 
 

Francisco Beltrão, 11 de maio de 2022. 
 

 
DANIELA RAITZ 

Pregoeira 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br

