
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS - SC 

RETIFICAÇÃO 01/2020 
EDITAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 25/2020  

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com o que estabelece o Artigo 21, § 4 da Lei 
8.666/93, torna público para conhecimento dos interessados, a PRESENTE 
RETIFICAÇÃO: 
 

Alteração 01: 

 

Onde se lê: 

ENTREGA DOS ENVELOPES  CREDENCIAMENTO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

E LANCES: Até o dia 03 de março de 2020, às 09:00 hrs. 

Leia-se: 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES  CREDENCIAMENTO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

E LANCES: Até o dia 10 de março de 2020, às 09:00 hrs. 

 

Alteração 02: 

Certificações: 

 

Onde se lê: 

Certificações: 

 Laudo de Ergonomia e Biomecânica dos equipamentos certificado por Docente Estadual 
ou por Profissional devidamente credenciado no Conselho Regional Competente, emitido 
por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta, com firma reconhecida. 

 Comprovação de aptidão mediante apresentação de Atestados de Capacidade 
Técnica emitidos por empresas de direito público ou privado comprovando que 
já realizaram aquisição de material compatível em características, quantidades e 
prazos pertinentes ao objeto desta licitação, devidamente comprovado através da 
via original ou cópia autenticada da Nota Fiscal de Fornecimento. 

 Apresentação de no mínimo 02 (duas) Anotações de Responsabilidade Técnica 
com suas respectivas Certidões de Acervo Técnico e Atestados, comprovando a 
execução de obra de característica semelhante, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. 

 Termo de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação. 
 Catálogo Ilustrativo, original, próprio do fabricante, com ilustrações/foto do 

equipamento, desenho industrial, descriminando as dimensões e peso do equipamento, 
marca, modelo, especificações técnicas, sem deixar dúvidas por ocasião da análise 
técnica e todas as informações necessárias para avaliar se o equipamento proposto 
atende as necessidades. O catálogo deve estar acompanhado de Manual de Instalação e 
04 (quatro) exemplos de planta baixa de diferentes modelos com posicionamento 
correto dos equipamentos. 



 

 Apresentar comprovante de legalidade dos produtos quanto à propriedade intelectual do 
Desenho Industrial ou Modelo de Invenção junto ao Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI) dos equipamentos, nos termos da Lei 9.279/96 – LPI, mediante 
apresentação dos respectivos Certificados de Propriedades emitidos pelo referido Órgão. 

 Prova de Registro da Pessoa Jurídica no CREA - Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do fabricante dos equipamentos, constando o nome do Responsável 
Técnico de nível superior, na forma da lei. 

 Prova de Registro da Pessoa Física no CREA - Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia, do responsável técnico.  

  Certificado de Registro em Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001: 2008, 
emitido por Instituições credenciadas junto ao INMETRO. 

 Apresentar Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem emitido por 
Inspetor de Solda qualificado no mínimo nível N2, atestando a padronização e a 
validação do processo de solda, emitido por Instituição competente. 

 Apresentar Relatório técnico de radiografia conforme ensaio não destrutivo na 
norma ASME IX assinado por inspetor de radiografia N2, de acordo com 
qualificação EPS (Especificação de procedimento de soldagem) e CQS 
(Certificação e qualificação de soldador e operador de soldagem), assinados por 
inspetor de soldagem N1 e N2, autorizados pela instituição certificadora FBTS e 
Abendi. 

 Apresentar apólice de seguro de responsabilidade civil em geral vigente que 
tenha cobertura para danos decorrentes de acidentes provocados por falhas nos 
equipamentos de ginástica no valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
com prazo validade no mínimo 1 (um) ano.  

 Apresentar declaração de que é assistência técnica autorizada ou parceiro 
autorizado do fabricante e que disporá de estrutura técnica adequada (própria ou 
terceirizada) para prestar o serviço de assistência técnica pelo período de 12 
(doze) meses. 

 Comprovação de resultados de ensaios do material utilizado, através de laudos 
técnicos emitidos por laboratórios acreditados no INMETRO, conforme exigências 
mínimas abaixo: 
- Fabricação em aço carbono, designação copant 1005 a 1020, conforme a NBR NM 

87/Out2000. 

- Tratamento anticorrosivo, tipo camada de fosfatização (fosfatização em banho de 

fosfato de Zinco ou Fosfato de Ferro), conforme a NBR 9209:1986;    

- Comprovação da existência do revestimento de TINTA com resina epoxi pó (pintura 

eletrostática), curada à aproximadamente 200ºC, espessura da camada de TINTA de no 

mínimo 60micrometros, de acordo com a NBR 10443/2008. 

- Comprovação da fosfatização do aço de no mínimo 3,00 g/m². 

- Aderência da camada de TINTA com resistência mínima "Y1" "X1", quando ensaiado de 

acordo com a NBR 11003/Abr 1990. 

- Resistência à corrosão por exposição à névoa salina de no mínimo 2.000 horas, quando 

ensaiado conforme a NBR 8094/83; sem presença de empolamento conforme a NBR 

5841:1974 e ferrugem conforme a NBR 5770:1984. 

 



 
Leia-se: 

Certificações: 

 Laudo de Ergonomia e Biomecânica dos equipamentos certificado por Docente Estadual 
ou por Profissional devidamente credenciado no Conselho Regional Competente, emitido 
por um profissional de Educação Física e por um Fisioterapeuta, com firma reconhecida. 

 Comprovação de aptidão mediante apresentação de Atestados de Capacidade 
Técnica emitidos por empresas de direito público ou privado comprovando que 
já realizaram aquisição de material compatível em características, quantidades e 
prazos pertinentes ao objeto desta licitação, devidamente comprovado através da 
via original ou cópia autenticada da Nota Fiscal de Fornecimento. 

 Apresentação de no mínimo 02 (duas) Anotações de Responsabilidade Técnica 
com suas respectivas Certidões de Acervo Técnico e Atestados, comprovando a 
execução de obra de característica semelhante, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. 

 Termo de Garantia de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação. 
 Catálogo Ilustrativo, original, próprio do fabricante, com ilustrações/foto do 

equipamento, desenho industrial, descriminando as dimensões e peso do equipamento, 
marca, modelo, especificações técnicas, sem deixar dúvidas por ocasião da análise 
técnica e todas as informações necessárias para avaliar se o equipamento proposto 
atende as necessidades. O catálogo deve estar acompanhado de Manual de Instalação e 
04 (quatro) exemplos de planta baixa de diferentes modelos com posicionamento 
correto dos equipamentos. 

 Prova de Registro da Pessoa Jurídica no CREA - Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do fabricante dos equipamentos, constando o nome do Responsável 
Técnico de nível superior, na forma da lei. 

 Prova de Registro da Pessoa Física no CREA - Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia, do responsável técnico.  

 Apresentar Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem emitido por 
Inspetor de Solda qualificado no mínimo nível N2, atestando a padronização e a 
validação do processo de solda, emitido por Instituição competente. 

 Apresentar Relatório técnico de radiografia conforme ensaio não destrutivo na 
norma ASME IX assinado por inspetor de radiografia N2, de acordo com 
qualificação EPS (Especificação de procedimento de soldagem) e CQS 
(Certificação e qualificação de soldador e operador de soldagem), assinados por 
inspetor de soldagem N2, autorizados pela instituição certificadora FBTS e 
Abendi. 

 Apresentar apólice de seguro de responsabilidade civil em geral vigente que 
tenha cobertura para danos decorrentes de acidentes provocados por falhas nos 
equipamentos de ginástica no valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
com prazo validade no mínimo 1 (um) ano.  

 Apresentar declaração de que é assistência técnica autorizada ou parceiro 
autorizado do fabricante e que disporá de estrutura técnica adequada (própria ou 
terceirizada) para prestar o serviço de assistência técnica pelo período de 12 
(doze) meses. 

 Comprovação de resultados de ensaios do material utilizado, através de laudos 
técnicos emitidos por laboratórios acreditados no INMETRO, conforme exigências 
mínimas abaixo: 
- Fabricação em aço carbono, designação copant 1005 a 1020, conforme a NBR NM 

87/Out2000. 



- Tratamento anticorrosivo, tipo camada de fosfatização (fosfatização em banho de 

fosfato de Zinco ou Fosfato de Ferro), conforme a NBR 9209:1986;    

- Comprovação da existência do revestimento de TINTA com resina epoxi pó (pintura 

eletrostática), curada à aproximadamente 200ºC, espessura da camada de TINTA de no 

mínimo 60micrometros, de acordo com a NBR 10443/2008. 

- Comprovação da fosfatização do aço de no mínimo 1,00 a 1,6 g/m². 

- Aderência da camada de TINTA com resistência mínima "Y1" "X1", quando ensaiado de 

acordo com a NBR 11003/Abr 1990. 

- Resistência à corrosão por exposição à névoa salina de no mínimo 2.000 horas, quando 

ensaiado conforme a NBR 8094/83; sem presença de empolamento conforme a NBR 

5841:1974 e ferrugem conforme a NBR  ISSO 46283:2015. 

 
 
 

Vidal Ramos, 21 de fevereiro de 2020 
 
 
 
__________________ 

ODILMAR DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

 


