Proc. Nº: 662/21
Fls:

__

__

Rúbrica: .........................

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Pregão Eletrônico nº 36/2021
BERNARDO QUATRIN DALLA CORTE, Prefeito do Município de JÚLIO DE CASTILHOS, Estado do RIO
GRANDE DO SUL, conforme suas atribuições TORNA PÚBLICO com base no artigo 21, § 4º, da Lei n.º 8.666/93,
torna pública a retificação de termos do edital referente ao Pregão Presencial mencionado, cujo objeto é AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DIVERSOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA para as
Secretarias do município, tendo como Alteração/Retificação os seguintes itens: Descrição de alguns objetos:
1. DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA:
Passa a valer a seguinte tabela de itens:
1.RELAÇÃO DOS ITENS
Item
1
2
3

4

5

6

7

8

9

Descrição

Qtd

Un

Desumidificador de papel para 600 folhas.
4,0
Suporte para notebook regulável ergonômico
10,0
Seladora 30 cm com guilhotina
2,0
Divã Clinico, Maca fixa com capacidade de até 190kg . Armação em tubos de aço
quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. Parede de 1,2 mm. Leito em madeira
estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim impermeável. Cabeceira
regulável (três posições) por meio de cremalheira. Pés com ponteiras de PVC. 2,0
Pintura eletrostática a pó-epoxi na cor
BRANCO.Dimensões:Largura 64
cm.Comprimento 186 cm.Altura Máxima 75 cm.Modelo Fixa /Reclinável.Capacidade
Suportada 190 Kg.
Armário para escritório com 02 portas, divisórias e chaves em MDF para
documentos com 4 prateleiras, altura 1,98 cm, largura 0,90 cm, profundidade 0,40 6,0
cm,cor branco.
Escada com 02 degraus fabricada em Tubo 7/8"; Espessura parede: 0,9mm;
Degraus em aço carbono revestidos em borracha;Pintura epóxi branca com
1,0
tratamento anticorrosivo, piso antiderrapante.- Medidas: Altura 40cm, base 36cm x
38cm.- Peso aproximado: 3,0kg.- Ponteiras plásticas nos pés.
Gaveteiro Organizador com 6 gavetas, com corrediças metálicas, possui rodícios e
puxadores plásticos: Caracteristias: material em MDF 15 mm e fibra 3mm, pés em 4 3,0
rodizios plasticos ; dimensões aproximada do produto: 75x40x45 cm - cor branco.
Cadeira de Rodas em Aço carbono de alta qualidade, estofamento em nylon.
Estrutura dobrável em formato x, Sistema de freios bilaterais reguláveis, rodas
dianteiras de 6'' maciças, rodas traseiras de 24'' injetadas em nylon com pneus
3,0
maciços. Possui apoio para braços fixos e apoio de pés articuláveis. Capacidade
para 90Kg, largura de assento 40cm, com mecnismo de elevação de pernas e
suporte para soro
Web Cam - Especificacoes:- Videochamada HD (1280 x 720 pixels) com sistema
recomendado- Captura de video: ate 1280 x 720 pixels- Fotos:ate 3,0 mexapixels
(com otimizacao do software)- Microfone embutido com reducao de ruidos- USB 2.0 16,0
de alta velocidade certificado ecomendado)- Clipe universal que se ajusta a lapt ops
e monitores LCD ou CRTSoftware da camara Web :- Controles de panoramica,

UN
UN
UN

Valor Estimado Valor Total
R$
R$
440,00
1.760,00
80,00
800,00
2.592,00
5.184,00

UN

1.548,00

3.096,00

UN

789,00

4.734,00

UN

160,00

160,00

UN

468,00

1.404,00

UN

959,00

2.877,00

UN

450,00

7.200,00
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10
11
12
13

14

inclinacao e zoom- Captura de video e foto- Rastreio de rosto- Deteccao de
movimento.Para videochamada e gravacao HD de 720p:-Intel® Core™2 Duo de 2,4
GHz- 2 GB de RAM- 200 MB de espaco
Armário Aéreo de cozinha 03 portas em mdf
Ar condicionado Split - características mínimas: 12.000 BTUS, 220 V, Função
quente e frio.Garantia de 01 ano.
Estante de aço reforçada com 6 prateleiras até 30 kg. Medidas: 1,98 x 93 x 40 cm
Televisão Led 43" Smart
NOTEBOOK CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS
Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos, sem uso e
estar em linha de produção, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso
doméstico ou descontinuados. Apresentar comprovação original e oficial do
fabricante juntamente com a proposta. Informar marca, modelo e partnumber do
notebook na proposta que será conferido durante a entrega;
Processador: Possuir no mínimo 02 (dois) núcleos e 04 (quatro) threads com clock
base de no mínimo 1.00GHZ, turbo boost de no mínimo 3.40 GHz e 4MB de cache;
Processador com performance, mínima, de 5.200 (cinco mil e duzentos) pontos, no
Performance Test 8 da Passmark® Software;
O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark,
disponíveis em: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Caso ocorra oscilação da pontuação devido à volatilidade dos testes na data do
certame, será aceito o modelo utilizado como referência.
Para efeitos de referência, foram utilizados os processadores Intel® Core™ i31005G1, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior,
desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo
Passmark.
Deverá possuir processador gráfico integrado;
É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado;
Memória: Deverá possuir 8GB de memória DDR4 instalada, operando a 2.400
Mhz.
Unidade de Armazenamento: Deverá estar instalada internamente ao
equipamento, do tipo SSD M.2 com capacidade mínima de 256GB, totalmente
integrado em fabrica sendo do mesmo fabricante ou homologado;
Placa Principal: A placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do
equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, não sendo
aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas.
Deverá possuir expansão de memória mínima de 12GB;
Deverá possuir 01 (uma) porta de rede padrão RJ45 Gigabit integrado ao
equipamento ou através de adaptador USB para RJ45 do mesmo fabricante do
equipamento ofertado;
Deverá possuir rede sem fio no padrão 802.11ac e Bluetooth 4.0, ambos integrados
a placa mãe.
Deverá possuir uma saída para conexão de vídeo no padrão Display Port ou HDMI,
não sendo aceita soluções através de adaptadores.
Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.1 e 01 (uma) USB 2.0.
BIOS: Deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador com direitos
de copyright, em conformidade com as especificações UEFI 2.1, comprovada
através da nomeação do fabricante no site http://www.uefi.org/members, na
categoria promoters. As atualizações, quando necessárias, devem ser
disponibilizadas no site do fabricante do computador.
Tela: Deverá possuir tela com tecnologia HD LED de 14 polegadas, resolução de
1366 x 768 ou superior.
Multimídia: Deverá possuir alto-falantes integrados à placa mãe. Deverá possuir
conector (es) de entrada e saída de áudio, microfone, e webcam integrada ao

1,0

UN

200,00

200,00

9,0

UN

2.044,00

18.396,00

3,0
2,0

UN
UN

565,00
2.993,00

1.695,00
5.986,00

1,0

UN

5.970,00

5.970,00
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gabinete.
Teclado: Deverá estar em conformidade com o padrão ABNT-2 padrão português
BR.
A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado.
Dispositivo apontador: Sensível ao toque (touchpad) incorporado com no mínimo
2 botões.
Fonte de Alimentação: Bivolt automática e bateria recarregável de Lítio-ion (Li-ion)
de 2 (duas) células;
Sistema: Deve acompanhar licença instalada em fábrica para Microsoft Windows
10 Pro 64 bits em português do Brasil, com ativação através da BIOS do
computador e partição especifica para recuperação.
Garantia: O equipamento ofertado deverá possuir 24 (vinte e quatro) meses de
garantia on-site (no local) com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de
suporte prestado pelo Fabricante para todos os componentes, e 12 meses para a
Bateria com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. Deverá
ser informado na proposta, partnumber referente a extensão da garantia ofertada
para o equipamento.
A empresa FABRICANTE do equipamento deverá prover assistência técnica em
todo território brasileiro e deverá dispor de um número telefônico (0800) para
suporte técnico e abertura de chamados técnicos; O fabricante, deve possuir central
de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de
executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o próprio
atendimento.
Não serão aceitas adaptações no equipamento, adição ou subtração de
componentes pelo licitante, esta exigência visa a procedência e garantia total do
equipamento pelo fabricante.
O Fabricante devera possuir site na internet para downloads de drivers e dos
softwares originais instalados na fábrica, bem como para verificação status de
garantia vigente.
Comprovações Técnicas: Deverá ser apresentado catálogo ou prospecto do item
para análise da especificação técnica;
O fabricante do equipamento deverá ser membro do consorcio DMTF (Desktop
Management Task Force) que especifica o padrão DMI de gerenciamento, na
categoria BOARD.
A proposta deverá destacar claramente a marca, modelo e partnumber para o
equipamento ofertado, devendo ainda ser apresentado juntamente com a proposta,
comprovações oficiais do fabricante destacando modelo ofertado. No caso das
certificações extraídas da internet, apresentar página impressa onde consta tal
informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída. Permitindo que
a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as características
técnicas do computador e periféricos em conformidade com as descritas no edital e
seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta.
O produto deverá ser da geração mais recente ofertado pelo fabricante, não sendo
aceito equipamentos descontinuados.
15

16

Apoio descanso base suporte ergonômico para os pés
5,0
DESKTOP CORPOTATIVO BÁSICO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS
Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos, sem uso e
estar em linha de produção, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso
31,0
doméstico ou descontinuados. Apresentar comprovação original e oficial do
fabricante juntamente com a proposta. Informar marca, modelo e partnumber do
Desktop e Monitor na proposta que será conferido durante a entrega;
Processador: Possuir 04 (quatro) núcleos e 08 (oito) threads com clock base de

UN

120,00

600,00

UN

5.745,00

178.095,00
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2.90GHZ e turbo boost até 4.30GHZ com 6MB de cache ou superior; Processador
com performance, mínima, de 8.860 (oito mil e oitocentos e sessenta) pontos, no
Performance Test 8 da Passmark® Software;
O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark,
disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i3- 10100, caso
ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame,
será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que,
sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark.
Deverá possuir processador gráfico integrado;
É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado;
Memória: Deverá possuir 4 GB de memória DDR4 instalada, operando a 2.666
Mhz;
Unidade de Armazenamento: Deverá estar instalada internamente ao
equipamento, do tipo SSD com capacidade mínima de 128GB, sendo do próprio
fabricante ou homologado.
Placa Principal: A placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do
equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, não sendo
aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. Deverá possuir 2 (dois) slots
para expansão de placas do tipo PCIe x1 e PCIe x16 e 2 (dois) para memória,
permitindo a expansão para 32GB. Deverá possuir 4 (quatro) interfaces USB 2.0 e
4 (quatro) interfaces USB 3.1 nativas, sendo 4 (quatro) na parte frontal do gabinete,
não será aceito o uso de adaptadores para atender esta exigência. Deverá possuir
segurança integrada do tipo Firmware ou chip TPM para criptografia de dados.
Deverá possuir saídas de vídeo, sendo 1 (um) do tipo VGA e 1 (um) do tipo HDMI
ou Display Port;
Para atender à exigência da conexão VGA, será aceito uso de adaptador externo,
desde que seja do mesmo fabricante do equipamento ofertado; Deverá possuir rede
LAN 10/100/1000 Gigabit conector RJ45 e interface de áudio integrados;
BIOS: Deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador com direitos
de copyright, em conformidade com as especificações UEFI 2.1, comprovada
através da nomeação do fabricante no site http://www.uefi.org/members, na
categoria promoters. As atualizações, quando necessárias, devem ser
disponibilizadas no site do fabricante do computador.
Alimentação: Deverá possuir Fonte de Energia com no máximo 260 watts Auto
Sensing, com eficiência energética 85% comprovada pela certificação 80plus na
Categoria mínima Bronze ou superior.
Sistema Operacional: Deverá vir instalado em fábrica o sistema operacional
Windows 10 Professional 64 bits OEM, em português do Brasil, com licença de
ativação através da BIOS e partição especifica para recuperação.
Periféricos: Teclado padrão ABNT-2 e Mouse óptico com conectores USB, da
mesma marca e fabricante do computador. Não serão aceitas soluções em regime
de OEM.
Gabinete: Padrão Small Form Factor (SFF) com volume máximo de 9.500cm³, não
serão aceitos gabinetes no formato do tipo Torre (MT), apenas a linha SFF devido
ao espaço físico ocupado pelo equipamento.
Deverá possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para
colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito
adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou
quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que
visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes para atingir esta
funcionalidade;
Monitor: Tipo LED Widescreen. Tamanho da tela de 18.5 polegadas. Alimentação:
entrada bivolt, 60Hz. Deverá possuir conectividade do tipo VGA. Deverá possuir
furação no padrão VESA 100mm. Deverá acompanhar cabos e manual. O monitor
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deverá ser da mesma marca e fabricante do computador ofertado;
Garantia: O equipamento ofertado deverá possuir 36 (trinta e seis) meses de
garantia on-site (no local) com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de
suporte prestado pelo Fabricante para todos os componentes, com atendimento 8
(oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. Deverá ser informado na proposta,
partnumber referente a extensão da garantia ofertada para o equipamento.
A empresa FABRICANTE do equipamento deverá prover assistência técnica em
todo território brasileiro e deverá dispor de um número telefônico (0800) para
suporte técnico e abertura de chamados técnicos; capazes de executar tarefas de
troubleshooting e resolver problemas durante o próprio atendimento.
Não serão aceitas adaptações no equipamento, adição ou subtração de
componentes pelo licitante, esta exigência visa a procedência e garantia total do
equipamento pelo fabricante.
O Fabricante devera possuir site na internet para downloads de drivers e dos
softwares originais instalados na fábrica, bem como para verificação status de
garantia vigente.
Comprovações Técnicas: O fabricante do equipamento deverá ser registrado na
"MembershipList" do UnifiedExtensible Firmware Interface Fórum, acessível pelo
website www.uefi.org/members, estando na categoria Promoters, de forma a atestar
que os seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x
ou superior.
O computador ofertado deverá estar de acordo com as diretivas RoHS e ENERGY
STAR.
O fabricante do equipamento deverá ser membro do consorcio DMTF (Desktop
Management Task Force) que especifica o padrão DMI de gerenciamento, na
categoria BOARD ou CIM Participatory.
A proposta deverá destacar claramente a marca, modelo e partnumber para os
equipamentos ofertados, devendo ainda ser apresentado juntamente com a
proposta, comprovações oficiais do fabricante destacando modelo ofertado. No
caso das certificações extraídas da
internet, apresentar página impressa onde consta tal informação, especificando o
endereço eletrônico da fonte extraída. Permitindo que a comissão de licitação,
comprove pleno atendimento de todas as características técnicas do computador e
periféricos em conformidade com as descritas no edital e seus anexos, sob pena de
desclassificação da proposta.
O produto deverá ser da geração mais recente ofertado pelo fabricante, não sendo
aceito equipamentos descontinuados.
NOTEBOOK CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS
Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos, sem uso e
estar em linha de produção, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso
doméstico ou descontinuados. Apresentar comprovação original e oficial do
fabricante juntamente com a proposta. Informar marca, modelo e partnumber do
notebook na proposta que será conferido durante a entrega;
Processador: Possuir no mínimo 02 (dois) núcleos e 04 (quatro) threads com clock
base de no mínimo 1.00GHZ, turbo boost de no mínimo 3.40 GHz e 4MB de cache;
19,0
Processador com performance, mínima, de 5.200 (cinco mil e duzentos) pontos, no
Performance Test 8 da Passmark® Software;
O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark,
disponíveis em: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Caso ocorra oscilação da pontuação devido à volatilidade dos testes na data do
certame, será aceito o modelo utilizado como referência.
Para efeitos de referência, foram utilizados os processadores Intel® Core™ i31005G1, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior,
desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo
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Passmark.
Deverá possuir processador gráfico integrado;
É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado;
Memória: Deverá possuir 4GB de memória DDR4 instalada, operando a 2.400
Mhz.
Unidade de Armazenamento: Deverá estar instalada internamente ao
equipamento, do tipo SSD M.2 com capacidade mínima de 128GB, totalmente
integrado em fabrica sendo do mesmo fabricante ou homologado
Placa Principal: A placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do
equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, não sendo
aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas.
Deverá possuir expansão de memória mínima de 12GB;
Deverá possuir 01 (uma) porta de rede padrão RJ45 Gigabit integrado ao
equipamento ou através de adaptador USB para RJ45 do mesmo fabricante do
equipamento ofertado;
Deverá possuir rede sem fio no padrão 802.11ac e Bluetooth 4.0, ambos integrados
a placa mãe.
Deverá possuir uma saída para conexão de vídeo no padrão Display Port ou HDMI,
não sendo aceita soluções através de adaptadores.
Deverá possuir 02 (duas) portas USB 3.1 e 01 (uma) USB 2.0.
BIOS: Deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do computador com direitos
de copyright, em conformidade com as especificações UEFI 2.1, comprovada
através da nomeação do fabricante no site
http://www.uefi.org/members, na categoria promoters. As atualizações, quando
necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante do computador.
Tela: Deverá possuir tela com tecnologia HD LED de 14 polegadas, resolução de
1366 x 768 ou superior.
Multimídia: Deverá possuir alto-falantes integrados à placa mãe. Deverá possuir
conector (es) de entrada e saída de áudio, microfone, e webcam integrada ao
gabinete.
Teclado: Deverá estar em conformidade com o padrão ABNT-2 padrão português
BR.
A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado.
Dispositivo apontador: Sensível ao toque (touchpad) incorporado com no mínimo
2 botões.
Fonte de Alimentação: Bivolt automática e bateria recarregável de Lítio-ion (Li-ion)
de 2 (duas) células;
Sistema: Deve acompanhar licença instalada em fábrica para Microsoft Windows
10 Pro 64 bits em português do Brasil, com ativação através da BIOS do
computador e partição especifica para recuperação.
Garantia: O equipamento ofertado deverá possuir 24 (vinte e quatro) meses de
garantia on-site (no local) com mão-de-obra de assistência técnica e serviço de
suporte prestado pelo Fabricante para todos os componentes, e 12 meses para a
Bateria com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. Deverá
ser informado na proposta, partnumber referente a extensão da garantia ofertada
para o equipamento.
A empresa FABRICANTE do equipamento deverá prover assistência técnica em
todo território brasileiro e deverá dispor de um número telefônico (0800) para
suporte técnico e abertura de chamados técnicos; O fabricante, deve possuir central
de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia capazes de
executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o próprio
atendimento.
Não serão aceitas adaptações no equipamento, adição ou subtração de
componentes pelo licitante, esta exigência visa a procedência e garantia total do
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equipamento pelo fabricante.
O Fabricante devera possuir site na internet para downloads de drivers e dos
softwares originais instalados na fábrica, bem como para verificação status de
garantia vigente.
Comprovações Técnicas: Deverá ser apresentado catálogo ou prospecto do
item para análise da especificação técnica;
O fabricante do equipamento deverá ser membro do consorcio DMTF (Desktop
Management Task Force) que especifica o padrão DMI de gerenciamento, na
categoria BOARD.
A proposta deverá destacar claramente a marca, modelo e partnumber para o
equipamento ofertado, devendo ainda ser apresentado juntamente com a
proposta, comprovações oficiais do fabricante destacando modelo ofertado. No
caso das certificações extraídas da internet, apresentar página impressa onde
consta tal informação, especificando o endereço eletrônico da fonte extraída.
Permitindo que a comissão de licitação, comprove pleno atendimento de todas as
características técnicas do computador e periféricos em conformidade com as
descritas no edital e seus anexos, sob pena de desclassificação da proposta.
O produto deverá ser da geração mais recente ofertado pelo fabricante, não
sendo aceito equipamentos descontinuados.
Nobreak micro processador com memória flash, forma de onda senoidal por
aproximação, potência de pelo menos 1200 VA e fator de potência 0,5 (600 W).
Pelo menos 4 estágios de regulação, filtro de linha integrado, possuir pelo menos
duas baterias internas, seladas, livre de manutenção e à prova de vazamento
com pelo menos 5Ah, autonomia mínima de 40 minutos com baterias internas

un
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970,00

1.940,00

2. Acrescenta- se dotações orçamentárias:
02. GABINETE E CULTURA
03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02. 01. Gabinete Do Prefeito Municipal
03.01. Secretaria de Adminsitração
1137 - Equipamento e Material Permanente para o Poder Executivo Municipal
4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e foto - 6536
4.4.90.52.41 – Equipamentos de T.I.C – Computadores – 5732 e 5965
Fonte de Recursos .0001- Recurso Livre - Administração Direta Municipal

3. Altera-se data de realização da licitação:
A data da abertura da licitação passa a ser, 25 de maio de 2021 às 9h.
4. Altera- se todos os itens relacionados às retificações e os demais itens do edital permanecem
inalterados.
Registre-se. Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS, em 10 de maio de 2021.

BERNARDO QUATRIN DALLA CORTE
Prefeito
_______________________________________________________________________________
Av. Pinheiro Machado, 649, centro
Fone: (55) 3271-9600 – email: pregao@juliodecastilhos.rs.gov.br
Júlio de Castilhos – RS – CEP 98.130-000
www.juliodecastilhos.rs.gov.br

