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MUNICÍPIO DE LAGES 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
           SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 
 

Lages, 26 de novembro de 2019. 
 

RERRATIFICAÇÃO nº 2  
 
 

REF:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2019 – PML 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DE PRECISÃO, 

CARRINHOS DE CARGA, EMPILHADEIRA E CÂMARA FRIA, PARA O SETOR DA 
MERENDA ESCOLAR. 
 
O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e Fazenda, 

presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados, as alterações que se fazem 
necessárias no do Edital em comento: 

 
 NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 01, passar a considerar: “Câmara fria. Características: 

Dimensões da Câmara (Medidas Externas): 3,30 x 3,15 x 3,70m (C/L/A). Isolamento: Painéis de EPS 
(poliestireno) com espessura de 150 mm nas paredes, piso e teto. Demais características conforme 
Termo de Referência.  
 

 NA DESCRIÇÃO TÉCNICA DA CÂMARA FRIA, passar a considerar: “Câmara fria modular de 
congelamento com controle de temperatura para armazenamento de alimentos congelados, com 
sistema completo de refrigeração, desenvolvida especialmente para armazenamento de produtos 
congelados, com temperatura de trabalho de -20°C, capacidade de armazenamento de 8,55 metros² / 
28,30 metros³ Controle de temperatura para faixa de trabalho de 0°C à -25°C, estabilizado em -20°C. 
Comando micro processado para ajuste dos parâmetros de funcionamento, ajuste do sistema completo 
de refrigeração, ajuste do sistema de alarmes sonoro e visuais, ajuste do sistema de ventilação interna 
e controle ciclo operacional. Dimensões externas: 3300 a 3150 x 3700 mm (C/L/A) Dimensões 
internas: 3000 x 2850 x 3320 mm (C/L/A) Temperatura de trabalho: 0°C a -25°C, estabilizada em -
20°C – Estrutura confeccionada em painéis dupla face com isolamento térmico em poliuretano (PUR), 
com espessura de 150 mm, lado interno e externo revestido em chapa de aço galvanizado com pintura 
eletrostática na cor clara de alta durabilidade. Cantoneiras internas e externas confeccionadas em aço 
galvanizado com pintura eletrostática, fechadura externa com chave para fechamento e internamente 
com dispositivo de segurança. OBS.: A câmara fria deverá ser entregue instalada. 

 
Em consequência, adia-se os prazos para: 
 

- Credenciamento, para até as 23:59 horas do dia 05/02/2020; 
- Recebimento das Propostas Comerciais, até as 09:00 horas do dia 06/02/2020; 
- Recebimento dos Lances estará aberta, para os itens 01 e 02  das 10:00 às 10:10 horas do dia 

06/02/2020; 
- Recebimento dos Lances estará aberta, para os itens 03, 04 e 05  das 10:40 às 10:50 horas do dia 

06/02/2020; 
- Impugnação, até as 23:59 horas do dia 03/02/2020; 
- Esclarecimentos, para até as 23:59 horas do dia 31/01/2020; 

 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 
 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário da Administração e Fazenda 


