AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO
VALIDADE: 10/09/2019 A 09/09/2020
ATA SME nº 43/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SME nº 0433/2018
CÓDIGO

ITEM

NOME

DESCRIÇÃO

4110.95.005-79

1

BEBEDOURO

Bebedouro industrial inox, com 4 torneiras frontais cromadas, com aparador
de água em aço inox com dreno, baixo consumo de energia e certificado
pelo INMETRO. Dimensões aproximadas: Altura: 150 cm, Frente: 116 cm,
Lateral: 60 cm. Peso aproximado: 60 kg. Capacidade de armazenamento de
água gelada: de 200 litros por hora (400 pessoas/h aprox). Atendimento:
mínimo de 400 pessoas. Características gerais: Reservatório interno em Aço
Inox 304; unidade condensadora de 1/4HP, tensão de 127v; isolamento
térmico em poliuretano, retendo a temperatura. Regulagem de temperatura
através de termostato interno com regulagem fixa de 4° à 11°C e tomada de
3 pinos; serpentina interna; sistema de tratamento através de elementos
filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor
interno com gás refrigerante. Vazão aprox.: 200 Litros de água/ hora. O
equipamento deve vir acompanhado de filtro, possuir selos INMETRO,
comprobatórios de conformidade com a legislação vigente”. Gás refrigerante
"Ecológico" R134 A. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de
acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de
2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR
14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. Indicação da voltagem no cordão
de alimentação.Manual de instruções: Todo equipamento deve vir
acompanhado de “Manual de Instruções”, em Português, fixado em local
visível e seguro, contendo: orientações para instalação e forma de uso
correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza;
procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica;
relação de oficinas de assistência técnica autorizadas em cada Estado;
certificado de garantia preenchido (data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo e número da Nota Fiscal).Obs.: Cota reservada para
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.Marca: METAL ROCHA

QUANTIDADE PREÇO (R$)
52

1.800,00
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BEBEDOURO

Bebedouro industrial inox, com 4 torneiras frontais cromadas, com aparador
de água em aço inox com dreno, baixo consumo de energia e certificado
pelo INMETRO. Dimensões aproximadas: Altura: 150 cm, Frente: 116 cm,
Lateral: 60 cm. Peso aproximado: 60 kg. Capacidade de armazenamento de
água gelada: de 200 litros por hora (400 pessoas/h aprox). Atendimento:
mínimo de 400 pessoas. Características gerais: Reservatório interno em Aço
Inox 304; unidade condensadora de 1/4HP, tensão de 127v; isolamento
térmico em poliuretano, retendo a temperatura. Regulagem de temperatura
através de termostato interno com regulagem fixa de 4° à 11°C e tomada de
3 pinos; serpentina interna; sistema de tratamento através de elementos
filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor
interno com gás refrigerante. Vazão aprox.: 200 Litros de água/ hora. O
equipamento deve vir acompanhado de filtro, possuir selos INMETRO,
comprobatórios de conformidade com a legislação vigente”. Gás refrigerante
"Ecológico" R134 A. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de
acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de
2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR
14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. Indicação da voltagem no cordão
de alimentação.Manual de instruções: Todo equipamento deve vir
acompanhado de “Manual de Instruções”, em Português, fixado em local
visível e seguro, contendo: orientações para instalação e forma de uso
correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza;
procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica;
relação de oficinas de assistência técnica autorizadas em cada Estado;
certificado de garantia preenchido (data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo e número da Nota Fiscal).Marca: METAL ROCHA

Empresa Beneficiária: R V FERREIRA ROCHA ME CNPJ: 25.345.598/0001-81 76.900-858 - Tel: (69) 3421-8772 - e-mail: comercial@ajrcompany.com.br

QUANTIDADE PREÇO (R$)
473

1.800,00

Endereço: Rua Júlio Guerra nº 2410 - Lt 01 - Bairro Dois de Abril - Ji Paraná - RO -

CEP:

Órgão Participante: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação

Outras Informações:
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Nº DO PROCESSO: 07/004050/2017
AUTORIZO DE LICITAÇÃO: 22/01/2019
AVISO DE LICITAÇÃO: 31/05/2019
ATA DO PREGÃO: 24/07/2019
HOMOLOGAÇÃO: 13/08/2019
EXTRATO DA ATA DE RP: 10/09/2019
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