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PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 001/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2022  

 

ERRATA  

O registro de preços para aquisição de 1 (um) par de tabela de basquete móvel e 
hidráulica para uso na Escola Municipal Dom Afonso Niehues pertencente a secretaria de 
Educação do Município de Antônio Carlos/Sc. 

A presente errata se dá, devido a erro na digitação na hora de elaboração do edital. 

 

Onde  LÊ-SE : 

Anexo I 
 

Item Qtd Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 01 par 

TABELA DE BASQUETE MÓVEL, SENDO O PAR.  

Especificações: Sistema de acionamento para elevação e 
recolhimento, mecânico hidráulico Manual. 

Carro base de locomoção medindo aproximadamente 2020X1,15m, 
fabricado em chapa de aço com reforço estrutural em perfilado 
metálico e fixação por solda MIG. 

Comprimento total aproximado entre as extremidades, incluindo 
avanço oficial para jogos:4,85m.rodas de poliuretano de 6” sendo duas 
fixas e duas articuláveis, apropriadas para locomoção em pisos 
esportivos, sistema de frenagem acionado durante jogos com sapata 
de apoio sobre placas de etileno vinil acetato de 10mm, para proteção 
do piso esportivo e perfeita mobilização. 
estrutura metálica com banho antioxidante, e com pintura eletrostática 
com dupla camada. 

Protetores de segurança com espuma espacial em alta densidade, 
recoberta de tecido impermeável na parte frontal, nas laterais e nas 
extremidades do braço de sustentação da tabela de vidro. 

Tabela de vidro temperado com aproximadamente 1,80X1,05m e 
10mm de espessura, com recorte para evitar contato o suporte do ar 
com o vidro, moldura metálica com emborrachamento interno e varões 
centrais protetores em perfil tubular de aproximadamente 7/8 com 
chapa de aça para fixação dos aros. 
proteção em espuma recoberta com tecido impermeável na base da 
tabela de vidro. 

Aros flexíveis com 3 molas espirais acondicionadas em caixa e 
metálica triangular com redes oficiais de nylon de seda. 

Recuo aproximadamente com 1m da linha de fundo da quadra, e peso 
aproximado de 100 quilos.  

R$ 27.825,00 R$ 27.825,00 

   Valor Total R$ 27.850,00 

 
  

LEIA-SE: 

 

Item Qtd Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 02 Unidade  
TABELA DE BASQUETE MÓVEL, SENDO O PAR.  

Especificações: Sistema de acionamento para elevação e 
R$ 13.925,00 R$ 27.850,00 
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recolhimento, mecânico hidráulico Manual. 

Carro base de locomoção medindo aproximadamente 2020X1,15m, 
fabricado em chapa de aço com reforço estrutural em perfilado 
metálico e fixação por solda MIG. 

Comprimento total aproximado entre as extremidades, incluindo 
avanço oficial para jogos:4,85m.rodas de poliuretano de 6” sendo duas 
fixas e duas articuláveis, apropriadas para locomoção em pisos 
esportivos, sistema de frenagem acionado durante jogos com sapata 
de apoio sobre placas de etileno vinil acetato de 10mm, para proteção 
do piso esportivo e perfeita mobilização. 
estrutura metálica com banho antioxidante, e com pintura eletrostática 
com dupla camada. 

Protetores de segurança com espuma espacial em alta densidade, 
recoberta de tecido impermeável na parte frontal, nas laterais e nas 
extremidades do braço de sustentação da tabela de vidro. 

Tabela de vidro temperado com aproximadamente 1,80X1,05m e 
10mm de espessura, com recorte para evitar contato o suporte do ar 
com o vidro, moldura metálica com emborrachamento interno e varões 
centrais protetores em perfil tubular de aproximadamente 7/8 com 
chapa de aça para fixação dos aros. 
proteção em espuma recoberta com tecido impermeável na base da 
tabela de vidro. 

Aros flexíveis com 3 molas espirais acondicionadas em caixa e 
metálica triangular com redes oficiais de nylon de seda. 

Recuo aproximadamente com 1m da linha de fundo da quadra, e peso 
aproximado de 100 quilos.  

   Valor Total R$ 27.850,00 

Bem como informar a data da sessão do processo administrativo n. 001/2022 inicialmente 

agendada para o dia 17 de janeiro de 2022 ocorrerá na seguinte data, tendo em vista a 

mudança alterar a formulação da proposta. 

Nova data: 

 

Data da sessão: 27 de janeiro de 2022 
Horário: 14h00min. 
Local: Sala de licitações - Praça Anchieta, 10, Centro, Antônio Carlos/SC cep 88.180-000 

 

 

 Antônio Carlos/SC, 12 de janeiro de 2022 

 

______________________________ 
Mirlene Manes 

Pregoeira 
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