
 

ERRATA N.º 01 AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 62/2022 
 

O Prefeito municipal de Águas Mornas, Omero Prim, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: 
 

1. Ratificar o Edital do Processo Licitatório n.º 62/2022 – Pregão Presencial 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 62/2022 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
REGIME DE CONTRATAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO  
ABERTURA E ENTREGA DAS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTA DE PREÇOS: 
DATA: 18 de julho de 2022   -    HORÁRIO: 09:00h. 
OBJETO: Fornecimento e instalação de duas plataformas elevatórias, do tipo 
cabina/enclausuramento, com capacidade de, no mínimo, 250 kg em instalações do 
município de Águas Mornas/SC. 
 

ANEXO II 
PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2022 (REGISTRO DE PREÇO) 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. OBJETO 

O presente projeto básico/termo de referência destina-se ao fornecimento e instalação de 

duas plataformas elevatórias, do tipo cabina/enclausuramento, com capacidade de, no 

mínimo, 250 kg visando à facilitação de acesso do térreo ao primeiro pavimento do Centro 

de Educação Infantil Beija-Flor, situado na Rua Prefeito José Higino Martins, 68, Centro, 

Águas Mornas, SC, CEP 88150-000 e da Escola Municipal Santa Cruz da Figueira, situada 

na SC 435, Santa Cruz da Figueira, Águas Mornas, SC, CEP 88150-000. 

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: 

• Cabinada; 

• Capacidade de carga mínima: 250 kg; 

• Velocidade da plataforma: 6 m/min; 

• Iluminação e ventilador; 

• Percurso de até 4m; 

• Travamento de portas durante movimento da plataforma; 

• Abertura de porta somente com plataforma nivelada ao piso; 

• Botão de emergência para parada em qualquer posição; 

• Válvula de segurança contra rompimento de tubulação; 

• Sistema de resgate (movimentação na falta de energia; 

• Operação por motor elétrico; 

• Atender às normas NBR 9050 e NBR ISSO 9386-1:2013. 

• Alimentação/ Frequência: 220V / 60Hz; 

• Cabine enclausurada, com pintura eletrostática na cor branca e com no mínimo as 
seguintes dimensões: 
- Largura: 90cm 
- Comprimento: 140cm 

• Dimensões da caixa – Largura 1.45m x 1.55m Profundidade; 

• Entrada e saída unilateral; 

• Acionamento: Hidráulico Oleodinâmico ou por fuso em aço com bucha lubrificante; 

• Máquina da Torre: fabricada em chapa de aço; 

• Armação básica: fabricada com tubulação estrutural; 

• Torre da plataforma: Confeccionada em chapa de aço laminada à frio de 1,9mm; 



 

• Cobertura da torre: Em chapa de aço laminada a quente; 

• Painéis laterais de segurança: Painéis confeccionados em chapa de aço e estrutura 
de aço tubular de 25mm x 51mm x 11mm; 

• Painel Frontal: Fabricado em chapa de aço com acabamento em pintura 
eletrostática na cor branca; 

• Carro da plataforma: Fabricado em chapa de aço com superfície resistente a 
deslizamento, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; 

• Acabamento: A plataforma receberá um tratamento superficial de fosfatização 

• com deposição eletrolítica (Epóxi); 

• Dispositivo de proteção: Dispositivo integral de proteção para a esfera recirculante 
e freio eletromecânico na unidade; 

• Sistema elétrico interno: Sistema elétrico aterrado com chaves de limites superior, 
inferior e final, controles em 24V DC; 

• Painéis de proteção: Painéis de proteção laterais do conjunto carro confeccionados 
em chapa de aço; 

• Superfícies: Nos acessos onde existe fluxo de usuários serão instaladas superfícies 

antiderrapantes; 

• Dispositivo de resgate: Composto de um sistema para movimentação da plataforma 
no sentido de descida em caso de falha na energia elétrica ou quebra de algum 
componente; 

• Botoeiras de pavimentos: O controle de chama e envia nos pavimentos é efetuado 
através de um botão de chamada/envio por pressão constante; 

• Portões dos pavimentos: Portão inferior e superior translúcidos, com fechamento 
manual e travamento eletromecânico. O travamento eletromecânico permite que a 
plataforma suba ou desça somente quando os portões estiverem fechados e 
travados. 

• Porta inferior e/ou superior: Porta no nível inferior em vidro laminado transparente 
e travamento eletromecânico. O travamento eletromecânico permite que a 
plataforma suba ou desça somente quando portas e portões estiverem fechados e 
travados; 

• Corrimão na plataforma: Carro da plataforma dotado de corrimão tubular auxiliar 
instalado no painel lateral; 

• Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
 
3. PROJETOS ONDE SERÃO INSTALADAS AS PLATAFORMAS. 

 
Centro de Educação Infantil Beija-Flor: 
https://drive.google.com/drive/folders/1uLt2_Amo12n84FsM5a4S0Gk8ag3E2BE- 
 
 
Escola Municipal Santa Cruz da Figueira: 
https://drive.google.com/drive/folders/1FRrMK9DHd3F1VHLPJpBGScLw0WoIjaZO 

 

Águas Mornas/SC, 06 de julho de 2022. 

 

_______________________________ 
OMERO PRIM 

PREFEITO MUNICIPAL   


