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 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2014. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 14/10/39.887. 

INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC). 

OBJETO: Aquisição de carteiras inclusivas e plano inclinado para utilização em unidades da EJA-
FUMEC e CEPROCAMP TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 

 
A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, inscrita no CNPJ n.º 

57.500.902/0001-04, COMUNICA aos interessados, que, em função de erro de cálculo na Planilha 

de Cotações , ALTEROU o subitem nº 2.3.do Edital  e o total  do Anexo VI – Planilha de Valores 
Pesquisados, a saber:  

 
1) No subitem 2.3 do Edital, onde se lê: 

 
2.3. O valor total estimado para a presente aquisição é de R$ 7.699,50 (sete mil, seiscentos e 

noventa e nove reais e cinquenta centavos). 

 
Leia-se: 

 

2.3. O valor total estimado para a presente aquisição é de R$ 6.645,60 (seis mil, seiscentos 
quarenta e cinco reais e sessenta centavos). 

 
2) No Anexo VI – Planilha de Valores Pesquisados, onde se lê: 

It. Qt. Especificação 
Valor 

Unit. 

01 15 

CARTEIRA (ADULTO) ADAPTADAS – estrutura em aço tubular com pintura epóxi, base 
traseira da estrutura alargada, ponteiras de borracha antiderrapante com regulagem para 
evitar desnivelamento do solo, tampo da mesa oitavado com acabamento em MDF e 
anteparo para objetos, tampo da mesa com três níveis de regulagem de inclinação, 
regulagem de altura do tampo da mesa em relação ao solo. 

388,96  

02 10 

PLANO INCLINADO – estrutura em MDF formicado espessura 12 mm dobrável com duas 
dobradiças, garras de alta pressão para prender objetos, 05 níveis de inclinação através de 
haste de metal para melhorar o campo de visão, apoio para lápis, borracha e outros 
objetos. 

81,12  

TOTAL GLOBAL  7.699,50 

Leia-se: 

It. Qt. Especificação 
Valor 

Unit. 

01 15 

CARTEIRA (ADULTO) ADAPTADAS – estrutura em aço tubular com pintura epóxi, base 
traseira da estrutura alargada, ponteiras de borracha antiderrapante com regulagem para 
evitar desnivelamento do solo, tampo da mesa oitavado com acabamento em MDF e 
anteparo para objetos, tampo da mesa com três níveis de regulagem de inclinação, 
regulagem de altura do tampo da mesa em relação ao solo. 

388,96  

02 10 

PLANO INCLINADO – estrutura em MDF formicado espessura 12 mm dobrável com duas 
dobradiças, garras de alta pressão para prender objetos, 05 níveis de inclinação através de 
haste de metal para melhorar o campo de visão, apoio para lápis, borracha e outros 
objetos. 

81,12  

TOTAL GLOBAL  6.645,60 
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Tendo em vista que as alterações nos itens não afetarão a formulação das propostas, fica mantida a 

data de ENTREGA DOS ENVELOPES E SESSÃO PÚBLICA: 10/10/2014 às 9h00min. 

 
 

Campinas, 8 de outubro de 2.014. 
 
 
 

JULIO ANTONIO MORETO 
Diretor do Departamento Pedagógico Respondendo pela Secretaria Municipal de Educação e 

Pela Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC  


