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AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 09/2015 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015 

 
O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE MORRETES, designado pelo Decreto 45/2015, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que está retificando o Edital da 
Licitação denominada Pregão Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de câmaras para conservação 
de vacinas, com certificação da ANVISA, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, em 
conformidade com a Lei Federal 8666/93 e 10.520/02, alterando a descrição do item do ANEXO 
I - TERMO DE REFERÊNCIA, como segue: 
 
ONDE SE LÊ: 

LOTE 1 
Valor Máximo do Lote: 35.726,67 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e sete 

centavos) 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 Câmara para Vacinas - Câmara vertical, de formato 
externo retangular, desenvolvido especificamente para 

a guarda científica de vacinas, mantendo a 
temperatura interna estabilizada em 4,0 °C, com 
capacidade para armazenamento mínimo de 340 
litros, refrigerante ecológico livre de CFC, unidade 

frigorífica com condensação a ar forçado, refrigeração 
com circulação de ar forçado que proporciona 

temperatura uniforme para todas as gavetas, degelo 
automático com evaporação de condensado, gabinete 

externo em formato retangular, em aço tratado e 
esmaltado a alta temperatura, câmara interna em aço 

inoxidável, com cinco gavetas fabricadas em aço 
inoxidável, isolamento térmico com 75 mm de 

espessura em poliuretano injetado, livre de CFC, porta 
de acesso vertical de vidro, equipado com rodízios 
especiais com freio, painel de controle, com saída 
USB e pendrive para armazenamento de dados e 

relatórios, temperatura controlada automaticamentea 4 
°C, temperatura de fácil regulagem com configuração 
2,0 a 8,0 °C, alarme sonoro, visual e escrito no painel 

de todos os eventos que ocorrem, temperatura de 
momento, máxima, mínima e bateria simultaneamente 

no painel, silenciador de alarme sonoro com tempo 
programável, bateria recarregável para manter as 
funções elétricas e eletrônicas na falta de energia, 

chave geral de energia, luz interna temporizada com 
acionamento externo mesmo com porta fechada por 

tempo programável e com acionamento automático na 
abertura da porta, equipamento em 110 ou 220 volts, 
50/60 Hz, Todas as características devem estar em 
conformidades com Manual técnico em Português. 

Certificado pela ANVISA e BPF. Sistema de 
emergência integrado para manter a temperatura por 

até 36 horas sem energia elétrica. Garantia de 12 
meses contra defeitos de fabricação. 

Unidad 2 17.863,33 35.726,67 
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LEIA-SE 

LOTE 1 
Valor Máximo do Lote: 35.726,67 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e sete 

centavos) 
 

Item Descrição Unidade Quant. Valor 
Máx. Unit. 

Valor 
Máx. 
Total. 

1 Câmara para Vacinas - Câmara vertical, de formato 
externo retangular, desenvolvido especificamente para 

a guarda científica de vacinas, mantendo a 
temperatura interna estabilizada em 4,0 °C, com 
capacidade para armazenamento mínimo de 340 
litros, refrigerante ecológico livre de CFC, unidade 

frigorífica com condensação a ar forçado, refrigeração 
com circulação de ar forçado que proporciona 

temperatura uniforme para todas as gavetas, degelo 
automático com evaporação de condensado, gabinete 

externo em formato retangular, em aço tratado e 
esmaltado a alta temperatura, câmara interna em aço 

inoxidável, com cinco gavetas fabricadas em aço 
inoxidável, isolamento térmico pode variar de 70 a 75 

mm de espessura em poliuretano injetado, livre de 
CFC, porta de acesso vertical de vidro, equipado com 
rodízios especiais com freio, painel de controle, com 

saída USB e pendrive para armazenamento de dados 
e relatórios, temperatura controlada automaticamentea 

4 °C, temperatura de fácil regulagem com 
configuração 2,0 a 8,0 °C, alarme sonoro, visual e 
escrito no painel de todos os eventos que ocorrem, 

temperatura de momento, máxima, mínima e bateria 
simultaneamente no painel, silenciador de alarme 

sonoro com tempo programável, bateria recarregável 
para manter as funções elétricas e eletrônicas na falta 

de energia, chave geral de energia, luz interna 
temporizada com acionamento externo mesmo com 

porta fechada ou por tempo programável e com 
acionamento automático na abertura da porta, 

equipamento em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz, Todas as 
características devem estar em conformidades com 

Manual técnico em Português. Certificado pela 
ANVISA e BPF. Sistema de emergência integrado 
para manter a temperatura por até 36 horas sem 

energia elétrica. Garantia de 12 meses contra defeitos 
de fabricação. 

Unidad 2 17.863,33 35.726,67 

 
Tendo em vista a retificação, a SESSÃO PÚBLICA, fica alterada para a data de 27/03/2015 ás 
10h:00min por meio da INTERNET, através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica 
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Ltda., permanecendo inalteradas as 
demais condições do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2015. 
 

Morretes, 12 de Março de 2015. 
 

 
JUAREZ PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR 

Pregoeiro 


