AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
MODALIDADE: SELEÇÃO PUBLICA Nº 06/2022

A Fundação CEFETMINAS – Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de
Minas Gerais, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, por meio da
sua Comissão de Seleção, torna público, para conhecimento dos interessados,
que realizará licitação conforme as seguintes especificações: OBJETO:
3.1 Máquina CNC Laser – 02 unidades
Máquina CNC Laser - área de corte 1300mm x 1000mm Tubo laser CO2 de vidro selado;
Alimentação: 110/220v; Velocidade máxima de gravação: 500 mm/s; Laser: 150W; Chiller CW
5000; Recorte: acrílico até 18 mm e MDF até 12 mm / Compensado leve 12 mmcouro, tecido,
papéis e espuma; Gravação: Acrílico, madeira, couro, vidro, pedras, aço (com aplicação de
RLMark) Mesa de regulagem de altura automática; Painel de controle digital. Garantia mínima:
12 meses
3.2 : Máquina CNC Laser – 08 unidades
Máquina CNC Laser - área de corte 600mm x 400mm Tubo laser CO2 de vidro selado;
Alimentação: 110/220v; Velocidade máxima de gravação: 500 mm/s; Laser: 150W; Chiller CW
5000; Recorte: acrílico até 18 mm e MDF até 12 mm / Compensado leve 12 mmcouro, tecido,
papéis e espuma; Gravação: Acrílico, madeira, couro, vidro, pedras, aço (com aplicação de
RLMark) Mesa de regulagem de altura automática; Painel de controle digital. Garantia mínima:
12 meses
03 – DAS ESPECIFICAÇÕES
PRAZO DE ENTREGA: O fornecimento deve ser realizado dentro do prazo de até 90 dias, a
contar da data de assinatura da respectiva Autorização de Fornecimento (AF) / Contrato
ENTREGA TÉCNICA: instalação e treinamento no local de até três dias, incluindo no valor do
equipamento para dois operadores. - Garantia mecânica, eletrônica e estrutural de 12 meses
contra qualquer defeito de fabricação, e consumíveis como Tubo, lente e espelhos 6 meses de
garantia contra defeitos de fabricação. - Frete da máquina, passagem aérea e hospedagem do
técnico nos dias de atendimento incluso no valor do equipamento.
A Comissão de Seleção Publica torna público a todos os interessados que a Seleção Publica nº
06/2022 com data de abertura marcada para o dia 09/08/2022 às 14:30 horas, fica prorrogada
para o dia 19/08/2022 às 14:30 horas.
ENTREGA DO ENVELOPE ATÉ AS 14:00 HORAS DO DIA: 19/08/2022

