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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação:

6/2021
3/2021 - PE
Pregão eletrônico
22/02/2021
Aquisição de câmara fria para armazenagem das vacinas COVID - 19 estes
equipamentos serão necessários para a conservação das vacinas, para manter a
qualidade e eficácia do produto. Serão destinados para quatro Unidades de Saúde, dos
bairros: Praça, Centro, Areias e Vigilância Sanitária, do Fundo Municipal de Saúde do
município de Tijucas/SC.

Participante: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
Item

Especificação

Qtd.

1

CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, 4,000
ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS.
GABINETE EXTERNO - Tipo vertical, construído em chapas de aço tratado
com pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e rodízios
giratórios traváveis.
GABINETE INTERNO - Construído totalmente em chapa de aço inoxidável,
dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável, com perfuração hermética e
regulagem de altura.
ILUMINAÇÃO INTERNA - Através de lâmpada LED com acionamento
automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com
a porta fechada.
ISOLAMENTO TÉRMICO - Em poliuretano injetado de alta densidade.
HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA – Através de ventilador da
unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta.
PORTA - De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de
perfil magnético.
REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com circulação de gás
ecológico R-134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo “ar
forçado”. Sistema de degelo automático seco com evaporação do
condensado.
PAINEL DE COMANDO – Montado na parte superior da câmara com chave
geral, fusível de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo
membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação
simultânea das temperaturas de momento, temperatura mínima e máxima
atingidas, ajustes dos parâmetros, sistemas de verificação automática da
programação, sistema de travamento da programação contra manuseio
inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo
com variação

Unidade
UND

Percentual %

Valor Total

11.500,00

46.000,00

Tijucas, 24 de Fevereiro de 2021

Prefeito

Secretario

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Nr.: 3/2021

CNPJ:
11.607.006/0001-48
Telefone: (48) 3263-0276
Endereço: Avenida Hercílio Luz, 165 - Centro
CEP:
88200-000 - Tijucas

Processo Adm.:
Data do Processo:

6/2021
10/02/2021

brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos
eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores
tipo NTC.
ALARMES - Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou
programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla
de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos.
FAIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, ou
programável pelo usuário.
REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das
temperaturas mínima e máxima atingidas, apresentadas no display de
processos.
SISTEMA DE SEGURANÇA – Termostato instalado em paralelo ao
controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle
das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no
comando eletrônico.
SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA 24
HORAS - Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac),
mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio,
com autonomia para até 24 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte
inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada.
CAPACIDADE INTERNA - 420 LITROS.
FUNCIONAMENTO - BIVOLT 127/220 VOLTS.
GARANTIA – 12 meses.
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