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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 032/2015 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente o disposto na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666 de 21 

de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, 

decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, bem como pelos decretos municipais n° 162/2005 e nº 

103/2006, resolve RETIFICAR o Edital nº 027/2015 do Pregão Eletrônico nº 019/2015 como 

segue: 
 

1. Alterar a Descrição do Item 1 do edital 027/2015 no Anexo I - Termo de Referência/Modelo 

Proposta, passando a seguinte redação: 

Descrição: Câmara Vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente 

para a guarda científica de vacinas, medicamentos e termolábeis, capacidade para armazenamento de 

no mínimo 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado que proporciona temperatura 

uniforme em todas as gavetas, câmara interna em aço inoxidável, com no mínimo quatro prateleiras ou 

gavetas fabricadas em aço inoxidável, isolamento térmico de no mínimo 7 cm nas paredes em 

poliuretano injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti-

embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de 

condensado, painel de comando e controle frontal e superior em LCD, com saída USB e pen drive, 

independente de computador ou software, para armazenamento de dados e relatórios, comando 

eletrônico digital micro processado programável de 2ºC a 8ºC, temperatura controlada 

automaticamente a 4ºC por solução, sistema de alarme sonoro, visual e escrito no painel de todos os 

eventos que ocorrerem, temperatura de momento, máxima, mínima e bateria simultaneamente no 

painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria 

recarregável. Chave geral de energia – liga/desliga, luz interna em LED, temporizada, com 

acionamento externo mesmo com porta fechada ou por tempo programável com acionamento 

automático na abertura da porta, equipamento em 220 volts, 50/60 Hz, Manual do proprietário em 

Português. Registro na ANVISA. ISSO 13.485. Discagem telefônica para no mínimo três números 

sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica ou ocorrer a falta de energia 

convencional, Sistema de emergência integrado para manter a temperatura por até 48 horas sem 

energia elétrica. Com frete, seguro de transporte e instalação. Garantia mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação e/ou montagem, fornecidas pelo fabricante ou pelo Contratado, 

abrangendo todas e quaisquer peças ou componentes. 

2. Os demais termos do Edital nº 027/2015 permanecem inalterados conforme a redação 

original. 

São Vicente do Sul, 09 de abril de 2015. 
 

 

 

FERNANDO DA ROSA PAHIM 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

Este Edital de retificação foi examinado e aprovado em ____/____/2015 pela Procuradoria Jurídica 

Municipal, quanto à legislação, deixando de manifestar-se sobre o objeto, uma vez que esta 

Procuradoria não detém conhecimento técnico sobre o mesmo. 

 

________________________ 

Rosa Maria P. Pedroso 

Procuradora Jurídica Municipal 

OAB/RS Nº 82.156 


