
EDITAL N° 060/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2019

LUIZ  CARLOS  GAUTO  DA  SILVA,  Prefeito  Municipal  de  Tramandaí,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais,  torna  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  retifica  o  Edital  de  Pregão 
Presencial  SRP  n°  035/2019,  o  qual  tem  por  objeto  a  aquisição  e  montagem  de  Eletrodomésticos  e 
Eletroeletrônicos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, neste Município,  RETIFICANDO a descrição 
dos itens n° 01, 03, 04 e 10, ALTERANDO os valores dos itens 01, 02, 03 e 06 e INCLUINDO novo item, 
todos do Anexo III do Edital.

Leia-se:

ANEXO III

PREGÃO RP Nº 035/2019

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão RP nº 035/2019, acatando 
todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo.

Razão Social:
Endereço:
Município:
Estado:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
CEP:
Telefone/fax:
E-mail:
Contato:

Item Produto Quantidade Valor unitário 
estimado

Valor unitário 
cotado

01

Bebedouro de pressão de 40 litros com bica alta e 
uma  baixa,  gabinete  todo  de  inox,  Dimensões 
mínimas 34x96x30 cm  127v, filtro de carvão ativo, 
duplo  isolamento  térmico,  deposito  de  agua  com 
serpentina  externa  de  cobre,  termostato  regulável 
na lateral do produto. Garantia de 2 anos.
Marca:

30 unidades R$ 1.136,22 R$

02 Extrator  de  Suco/Espremedor  de  frutas  Industrial 20 unidades R$ 403,84 R$
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Bivolt  –  motor  de  1/6  HP;  1740  rotações  por 
minutos,  corpo  em  aço  inox  e  nylon;  copo  de 
alumínio,  macho  em plástico,  altura  34  cm,  peso 
líquido 4 KG com seguintes itens inclusos: 1 corpo 
com motor; 1 base com bica; 1 tampa da base; 1 
copo plástico para suco; 1 peneira e 2 castanhas. 
Voltagem: bivolt (127/220V)
Marca:

03

Fogão  industrial  com  seis  bocas,  com  03 
queimadores duplos, grelha 30x30, perfil 05 cm. 
Corpo  e  mesa  de  aço  carbono  em  pintura 
eletrostática com base fosfatizada, gás de baixa 
pressão.  Grelha  e  queimadores  em  ferro 
fundido.  Entrada  de  gás  reversível,  varão 
cromado  com  tampão  e  bico  de  entrada 
reversível. Forno confeccionado em chapa de aço 
carbonado pintado em epóxi(parte externa), chapa 
zincada(parte  interna),  chapa  de  aço  carbonado 
esmaltado(fundo),  tampa  de  forno  confeccionado 
em aço inox ou vidro temperado, isolamento térmico 
com  lã  de  vidro.  Garantia  mínima  de  12  meses. 
Medidas  aproximadas  do  fogão:  A800mm  x 
P480mm x L 1080mm. 
Marca:

20 unidades R$ 1.722,98 R$

04

Forno industrial  –  a  gás  –  dimensões:  60 x  80 x 
27cm  interna – dimensões externa aproximada: 
1250A  x  920  x  P645mm.  Fabricado  em  aço 
inoxidável com estruturas reforçadas desmontáveis, 
com  placas  refratárias,  visor  em  vidro  frontal 
temperado, termômetro de controle de temperatura, 
acompanha  Kit-gás,  lâmpada  interna,  sistema  de 
abertura  tipo  basculante,  estrutura  interna  auto 
limpante, isolamento interno com lã basáltica.
Marca:

20 unidades R$ 1.052,61 R$

05

Freezer horizontal de 2 portas 404l – 110v/220v – 
durável,  versátil  e prático,  resistente a impactos e 
corrosão, função freezer e refrigerador, com dreno 
frontal  e  rodízios  nos  pés;  capacidade  bruta:  411 
litros; material: gabinete interno e externo em chapa 
de  aço  pintada;  consumo  mensal  de  energia: 
aproximadamente 87,8 kwh/mês; peso aproximado: 
83 kg; dimensões aproximadas: (l x a x p): 119,5 x 
96,0 x 78,cm; congelamento rápido. 
Marca:

20 unidades R$ 2.550,16 R$

06 Liquidificador Industrial 8 Litros - Potência: 0,5 CV 
Frequência: 60Hz Consumo: 0.36Kw/h Capacidade 
Nominal:  8  litros.  Dimensões  aproximadas  do 

20 unidades R$ 903,80 R$
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produto  (AxLxP):  700x300x250  mm  Peso 
aproximado do produto: 9 Kg 110Volts/220Volts.
Marca:

07

Refrigerador  de  até  437litros  –  frost  free  – 
110v/220v 

Grande espaço interno; Compartimento extra frio;

Fruteira compartimento específico para frutas;

Controle eletrônico de temperatura;

Prateleira de vidro temperado;

Compartimento de congelamento rápido e gelo fácil;

Capacidade  armazenagem  total  refrigerador  + 
freezer: 437 litros.

Peso aprox. Do produto: 86 kg.

Dimensões aprox. Do produto (l x a x p): 71 x 186,8 
x 74,1 kg.

Cor: branca

Marca:

20 unidades R$ 2.872,33 R$

08

Smart  TV  40”  LED  FULL  HD  cor  Preta  –  com 
conversor  digital  integrado;  Formato  da  tela 
Widescreen;  Resolução  de  Tela:  FULL  HD; 
Tecnologia  de  Tela:LED;  Consumo  aprox.  De 
energia  1VCC;  Voltagem:  Bivolt;   com  aplicativos 
pré  instalados;  Frequência  60  Hz;  Menu  em 
Português/Inglês;  Pol.  40;  Potência:  10  Watts; 
Recepção  em  VHF  e  UHF;  tecnologia:  Wi-fi; 
conectividade: WI-FI;  USB; Ethrnet(LAN) e  HDMI; 
Deve ter  entradas HDMI.  entradas USB,  entradas 
de  áudio  e  vídeo  estéreo  e   saídas  de  áudio. 
Sistema de Cor: PAL-M; PAL-N e NTSC  dimensões 
do  produto:  com  base:  57cm(A)  x  91,5cm(L)  x 
21,5cm( P), Peso: 6,48Kg; Acessórios: 01 controle 
remoto  que  utiliza  pilha  (AAA);  01  cabo  de 
alimentação  AC;  01  Manual  do  usuário;  01  kit 
parafuso base e base.; Termo de Garantia.
Marca:

30 unidades R$ 1.836,33 R$

09

Ventilador  de  parede  –  distancia  da  parede,  no 
mínimo de 35 cm, mínimo de 3 velocidades,  com 
protetor  térmico;  controle  de  oscilação  horizontal 
podendo girar  180° ou ser  fixado.  Grade e hélice 
removíveis.  Garantia  mínima  de  6  meses,  grade 
pintada com tinta epóxi,  na cor preta, diâmetro da 
hélice no mínimo de 50 cm..110/220v. 
Marca:

100 unidades R$ 227,92 R$

10 Ventilador  de  teto  com  4  pás  em  mdf,  com 
reversão, comando de parede, motor silencioso, 16 

100 unidades R$ 304,60 R$
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polos.  Cor  cinza,  diâmetro  total  1,20m,  potência 
135W  (127V)/220v,  consumo:  0,135  Kw/h  (127), 
área de conforto 25m²
Marca:

11

Bebedouro de pressão de 40 litros com bica alta 
e uma baixa, gabinete todo de inox, Dimensões 
mínimas  34x96x30  cm  220v,  filtro  de  carvão 
ativo,  duplo  isolamento  térmico,  deposito  de 
agua  com  serpentina  externa  de  cobre, 
termostato  regulável  na  lateral  do  produto. 
Garantia de 2 anos.
Marca:

10 unidades R$ 1.136,22 R$

    Em razão desta retificação, altera-se a data para pedido de informações, em cumprimento ao 
item nº 21.1 do Edital: até as 19h do dia 13/05/2019, a data para autenticação de documentos em 
cumprimento ao item n° 21.5,  alínea “b”,  do Edital: até as 19h do dia  13/05/2019 e agenda-se o 
certame para o  dia 16/05  /2019 às 13h30min.  

Permanecem  inalteradas  as  demais  disposições  do  Edital  de  Pregão  Presencial  SRP  nº 
035/2019.

   
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 de abril de 2019.

                                                    

                                                  LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal
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