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ERRATA DE RETIFICAÇÃO Nº 01 - PREGÃO Nº 31/2016 
 

A Prefeitura Municipal de Jeceaba torna público, para conhecimento dos interessados, a 

RETIFICAÇÃO do Edital do Pregão nº 31/2016, cujo objeto é a aquisição de ventiladores, ares-

condicionados e bebedouros, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Jeceaba, 

conforme segue: 

1) Onde se lê: 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

Item Descrição  Quant Unid. 
Preço Médio 

Unitário 
Preço Médio 

Total 

1 

Ar condicionado modelo split inverter 12.000 Btus: 
220v; compressor rotativo tecnologia inverter; com 
baixo consumo de energia e Selo Procel 
classificação "A";  fluido refrigerante ecológico, não 
inflamável, atóxico e que não agride a camada de 
Ozônio; Controle remoto com display cristal liquido, 
silencioso, com filtro que combate a alergênicos e 
micro-organismos e promovem captura e retenção 
efetiva de micropartículas, removendo poeira, 
alergênicos e vírus 

2 Unid. R$ 2.037,97 R$ 4.075,93 

2 

Ar condicionado modelo split inverter 9.000 Btus: 
220v; compressor rotativo tecnologia inverter; com 
baixo consumo de energia e Selo Procel 
classificação "A";  fluido refrigerante ecológico, não 
inflamável, atóxico e que não agride a camada de 
Ozônio; Controle remoto com display cristal liquido, 
silencioso, com filtro que combate a alergênicos e 
micro-organismos e promovem captura e retenção 
efetiva de micropartículas, removendo poeira, 
alergênicos e vírus  

1 Unid. R$ 1.677,78 R$ 1.677,78 

3 
Ventilador de coluna 40 cm: 110v, 3 velocidades, 
grade segura e oscilante com inclinação regulável, 
coluna regulável 

20 Unid. R$ 218,98 R$ 4.379,67 

4 
Ventilador de mesa 30 cm: 110v, 3 velocidades, 
grade segura e oscilante com inclinação regulável 

15 Unid. R$ 107,32 R$ 1.609,75 

5 

Bebedouro de coluna: 110v, refrigeração por 
compressor, com gás ecológico. Possui controle de 
temperatura, através de termostato regulável, 
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 
97x31x34cm 

8 Unid. R$ 659,82 R$ 5.278,53 
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PREÇO MÉDIO TOTAL.......................................................................................... R$ 43.760,67 

Preço Médio Total: R$ 43.760,67 (quarenta e três mil, setecentos e sessenta reais e 
sessenta e sete centavos). 

2) Leia-se: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

Item Descrição  Quant Unid. 
Preço Médio 

Unitário 
Preço Médio 

Total 

1 

Ar condicionado modelo split inverter 12.000 Btus: 
220v; compressor rotativo tecnologia inverter; com 
baixo consumo de energia e Selo Procel classificação 
"A";  fluido refrigerante ecológico, não inflamável, 
atóxico e que não agride a camada de Ozônio; 
Controle remoto com display cristal liquido, silencioso, 
com filtro que combate a alergênicos e micro-
organismos e promovem captura e retenção efetiva 
de micropartículas, removendo poeira, alergênicos e 
vírus 

2 Unid. R$ 2.037,97 R$ 4.075,93 

2 

Ar condicionado modelo split inverter 9.000 Btus: 
220v; compressor rotativo tecnologia inverter; com 
baixo consumo de energia e Selo Procel classificação 
"A";  fluido refrigerante ecológico, não inflamável, 
atóxico e que não agride a camada de Ozônio; 
Controle remoto com display cristal liquido, silencioso, 
com filtro que combate a alergênicos e micro-
organismos e promovem captura e retenção efetiva 
de micropartículas, removendo poeira, alergênicos e 
vírus  

1 Unid. R$ 1.677,78 R$ 1.677,78 

3 
Ventilador de coluna 40 cm: 110v, 3 velocidades, 
grade segura e oscilante com inclinação regulável, 
coluna regulável 

20 Unid. R$ 218,98 R$ 4.379,67 

4 
Ventilador de mesa 30 cm: 110v, 3 velocidades, 
grade segura e oscilante com inclinação regulável 

15 Unid. R$ 107,32 R$ 1.609,75 

5 

Bebedouro de coluna: 110v, refrigeração por 
compressor, com gás ecológico. Possui controle de 
temperatura, através de termostato regulável, 
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 
97x31x34cm 

8 Unid. R$ 659,82 R$ 5.278,53 

PREÇO MÉDIO TOTAL.......................................................................................... R$ 17.021,66 

Preço Médio Total: R$ 17.021,66 (dezessete mil, vinte e um reais e sessenta e seis 
centavos). 
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Jeceaba, 21 de dezembro de 2016 

Eduarda Henriques 
Presidente da CPL 


