
 

 

 

 

Ratificação da Autoridade Superior 

 

 Nos termos do Decreto Federal nº 7.892/2013, Art. 22, acolho os pareceres e justificativas 

exarados no Processo de Adesão nº 005/2022 à Ata de Registro de Preços 283/2022, gerenciada 

pelo CELIC. 

Ratifico a Adesão à Ata do Registro de Preços nº 283/2022, tendo por objeto a aquisição 

de refrigeradores conforme descrito abaixo: 

Item Descrição Quant. 
Valor 

unitário 

01 

Refrigerador – Comercial Vertical aço inox 750 litros 220V 

Especificação técnica – Tipo de refrigerador: comercial; Congelador: não; Posição: vertical; 
Material: aço inox; Cor predominante do produto: aço inox; Capacidade total interna líquida 
mínima: 750 litros; Capacidade interna do refrigerador líquida mínima: 750 litros; 
Capacidade interna do freezer líquida mínima: não se aplica; Capacidade mínima do 
refrigerador: não se aplica; Porta aproveitável do refrigerador: não; Porta aproveitável do 
freezer: não; Número de portas: 4 portas; Material da porta: aço inox; Porta reversível: não; 
Número mínimo de prateleiras: 3 prateleiras removíveis: sim; Gaveta: não; Tipo de 
descongelamento: automático; Temperatura mínima de operação: 0 a 2°C (mínimo); de 5 
a 8°C (máximo); Tensão: 220V; Potência: mínimo 0,25 CV; Classificação energética: sem 
classificação; Garantia mínima: mínimo 6 meses; Complementação da especificação: 
Material do equipamento e das portas deverá possuir revestimento externo em aço inox; 
Deverá possuir revestimento interno em aço galvanizado; Deverá possuir isolamento 
térmico em 100% poliuretano injetado; O equipamento deverá possuir sistema de 
refrigeração por ar forçado; Frequência 50 ou 60 HZ; Controle de temperatura digital; No 
mínimo 3 níveis de prateleiras removíveis e aramadas em aço e pintadas em epóxi branco; 
Portas com sistema antitranspirante; Puxadores embutidos nas portas; Pés com 
regulagem de altura; A voltagem e seus quantitativos serão definidos pelo órgão 
requisitante quando da emissão do empenho. 

 

 

 

6 unid. 

 

 

 

 

5.944,00 

 

Serafina Corrêa, 09 de junho de 2022. 

 

 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Despacho do Processo de Adesão nº 005/2022 

 

 

 O Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, RS, tendo em vista o disposto no Decreto nº 

7.892/2013, reconhece o presente Processo de Adesão, nos fundamentos já expostos. 

 As despesas decorrentes desta aquisição correrão por conta da Secretaria Municipal de 

Educação, de acordo com a dotação orçamentária autorizada pela Secretaria de Fazenda abaixo 

citada: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.361.0050.1775.0000 – Aquisição de equipamentos de informatização 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e materiais permanentes 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.365.0050.2630.0000 – Desenvolvimento E manutenção da educação infantil 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e materiais permanentes 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
12.365.0050.263.0000 – Desenvolvimento E manutenção da educação infantil – Pré escolar 
4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente 

 

Autoriza a contratação, observadas as demais cautelas legais. 

 

Serafina Corrêa, 09 de junho de 2022. 

 

 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extrato do Processo de Adesão nº 005/2022 

 

 

Objeto: Aquisição de 06 refrigeradores, comercial, vertical, para a Secretaria Municipal de 

Educação 

Forma de entrega: 30 (trinta) dias 

Prazo contratual: 90 (noventa) dias 

Valor Total: R$ 35.664,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) 

Empresa contratada: AC MULER COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 92.156.090/0001-22 

Amparo legal: Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

Serafina Corrêa, 09 de junho de 2022. 

 

 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

 
 


