
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
Divisão de Licitação 

 

Av. Fernando Ferrari, Nº 514, Goiabeiras, Cep: 29.075-910, Vitória-ES.  

 

À quem interessar, 

Referente ao processo 23068.011396/2017-98, Pregão Eletrônico Nº 42/2017 – DL/DA/UFES, esta 
Divisão de Licitações informa que os seguintes itens não foram adquiridos: 

Item Descrição Unidade Quantidade 

 Valor 
Unitário 
Orçado 

(R$)  

Motivo 

8 

(18203) FREEZER cor branco, Vertical, com 1 Porta, 5 Cestos 
deslizantes e removíveis, 1 Prateleira, 1 Puxador, 5 
Compartimentos,  Congelamento rápido, Pés niveladores,  
Dreno de gelo,  Armazenamento 145 Litros (líquida).  Inclusos 
Manual de instruções e Certificado de garantia. Etiqueta 
Nacional de Consumo de Energia (ENCE) Classe "A". 

Unidade 5 1.869,90 

Item 
cancelado 
para a revisão 
das 
especificações. 

9 

(18194) Fogão de cozinha, tipo piso, a gás GLP, com 4 
queimadores (01 rápido e 03 semirrápidos); forno com 
capacidade mínima de 60 litros; bivolt ou 110v;  corpo 
esmaltado branco e mesa em aço inox. Acendimento elétrico 
por botão (queimadores e forno). Luz de forno. Função de auto 
limpeza e válvula de segurança para bloqueio do gás. Mínimo 
de 01 prateleira no forno; Dimensões (em cm): 52,5 x 94 x 65,5 
(Altura x Largura x Profundidade) sendo admitida uma variação 
máxima de 10% nas dimensões. Tampão de vidro. Etiqueta 
Nacional de Consumo de Energia (ENCE) Classe "A". 

Unidade 10 638,64 

Item 
cancelado 

para a revisão 
das 
especificações. 

10 

(18259) Fogão de cozinha, tipo piso, a gás GLP, com 4 

queimadores (01 rápido e 03 semirrápidos); forno com 
capacidade mínima de 60 litros; bivolt ou 110v;  corpo 
esmaltado branco e mesa em aço inox. Acendimento elétrico 
por botão (queimadores e forno). Luz de forno. Função de auto 
limpeza e válvula de segurança para bloqueio do gás. Mínimo 
de 01 prateleira no forno; Dimensões (em cm): 52,5 x 94 x 65,5 
(Altura x Largura x Profundidade) sendo admitida uma variação 
máxima de 10% nas dimensões. Tampão de vidro. Etiqueta 
Nacional de Consumo de Energia (ENCE) Classe "A". 

Unidade 10 385,66 

Item 
cancelado 
para a revisão 
das 
especificações. 

12 

(18289) SANDUICHEIRA prepara grelhado e sanduíches; 

Com chapa ondulada, dupla; Indicadores luminosos de ligado 
e pronto; Corpo resistente a arranhões; Chapa antiaderente; 
Com capacidade aproximada de fazer 2 sanduíches por vez ou 
2 grelhados; Chapa com proteção lateral; Potência: 850 watts; 
Alça fria. Etiqueta Nacional de Consumo de Energia 
(ENCE) Classe "A". 

Unidade 10 108,01 

Não houveram 
propostas 
aptas para o 
item. 

15 

(18220) VENTILADOR de teto com 03 pás de madeira, função 

ventilação e exaustão; sem lustre; 03 velocidades; base 
tratada e pintada de branco, diâmetro 1100 mm; motor de 1/6 
hp; tensão de alimentação de 127v. Etiqueta Nacional de 
Consumo de Energia (ENCE) Classe "A". 

Unidade 50 194,42 

Item 
cancelado 
para a revisão 

das 
especificações. 

16 

(18223) VENTILADOR de parede oscilante de 60 cm, tipo 

tufão. características: hélice com 3 pás, mínimo de 1400 rpm, 
potência mínima de 170 w, grade de aço removível, tensão 
127/220v (bivolt), cor preta, frequência 60 hz., embalado em 
caixa de papelão. Etiqueta Nacional de Consumo de Energia 
(ENCE) Classe "A". 

Unidade 20 209,38 

Item 
cancelado 
para a revisão 

das 
especificações. 

17 

(18212) GELADEIRA tipo duplex, com 02 portas 

independentes. Capacidade líquida total (freezer + 
refrigerador) mínima de 380 litros; pintura na cor branca; com 
termostato para refrigerador; prateleiras internas reguláveis; 
prateleiras da porta reguláveis; porta laticínios; porta ovos; 
gaveta para legumes; rodízios e pés reguláveis; tensão de 
alimentação de 127v. Etiqueta Nacional de Consumo de 
Energia (ENCE) Classe "A". 

Unidade 50 2.711,29 

Item 
cancelado 

para a revisão 
das 
especificações. 
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19 

(18183) CAFETEIRA elétrica, sistema corta-pingos, porta filtro 
removível, indicador do nível de água, desligamento 
automático, 30 xícaras, jarra em aço inox, 110v. Etiqueta 
Nacional de Consumo de Energia (ENCE) Classe "A". 

Unidade 5 154,84 

Valor final 
negociado 
superior ao 
estimado em 
edital. 

20 

(18210) Geladeira/Refrigerador vertical 01 porta, Branco, com 

congelador interno; Capacidade mínima de armazenagem do 
Refrigerador + Congelador: 250 Litros, sendo admitida uma 
variação máxima de 10% na capacidade. Alimentação: 127 
Volts. Iluminação interna; Mínimo de 3 prateleiras removíveis; 
Gaveta de legumes; Porta interna aproveitável, com prateleiras 
reguláveis e removíveis; Porta-ovos para 12 unidades. Sistema 
de degelo integrado. Pés niveladores dianteiros e rodízios 
traseiros. Dimensões (em cm): 152 x 54 cm x 67cm (A x L x P), 
sendo admitida uma variação máxima de 10% nas dimensões. 
Etiqueta Nacional de Consumo de Energia (ENCE) Classe "A". 

Unidade 30 1.565,66 

Item 
cancelado 
para a revisão 

das 
especificações. 

 

 

     Em, 6 de outubro de 2017. 

 

WESLEY RIBEIRO DO NASCIMENTO 

Pregoeiro 


