AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA
VALIDADE: 20/03/2019 A 19/03/2020
ATA SME nº 15/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SME nº 0643/2018
CÓDIGO

ITEM

66.70.95.001-68

1

66.70.95.001-68

2

NOME

DESCRIÇÃO

BALANÇA ELETRÔNICA Com alimentação elétrica, para pesagem de gêneros alimentícios, devendo
(100KG)
ter indicador digital em LED ou LCD, que permita a verificação de peso
bruto, tara e peso líquido, fixado em uma coluna medindo no mínimo 800mm
de altura. Plataforma e coluna em aço carbono, com tratamento
anticorrosivo. Pés antiderrapantes com sapatas reguláveis em polipropileno
para corrigir desníveis do piso. Capacidade: 100 Kg. Divisão: 20g a 50g.
Voltagem: 127/220V. O modelo deve ser aprovado pelo INMETRO e o selo
de aprovação estar afixado no equipamento. O equipamento deverá ter
plaqueta de identificação do fabricante, modelo e telefone do fornecedor.
Deverá estar acompanhado de manual de instrução e garantia (12
meses).OBS.: Cota reservada para Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte.MARCA:
LÍDER
BALANÇA ELETRÔNICA Com
alimentação
elétrica, para pesagem de gêneros alimentícios, devendo
(100KG)
ter indicador digital em LED ou LCD, que permita a verificação de peso
bruto, tara e peso líquido, fixado em uma coluna medindo no mínimo 800mm
de altura. Plataforma e coluna em aço carbono, com tratamento
anticorrosivo. Pés antiderrapantes com sapatas reguláveis em polipropileno
para corrigir desníveis do piso. Capacidade: 100 Kg. Divisão: 20g a 50g.
Voltagem: 127/220V. O modelo deve ser aprovado pelo INMETRO e o selo
de aprovação estar afixado no equipamento. O equipamento deverá ter
plaqueta de identificação do fabricante, modelo e telefone do fornecedor.
Deverá estar acompanhado de manual de instrução e garantia (12
meses).MARCA: LÍDER

QUANTIDADE PREÇO (R$)
8

72

1.099,00

1.099,00

Empresa Beneficiária: M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.499.939/0001-76 - Endereço: Marechal Mascarenhas de Moraes nº 88, sala B - Araçatuba - SP CEP: 16.075-370 - Tel: (18) 3621-2782 - e-mail: licitacao2@kcrequipamentos.com.br
Órgão Participante: Órgão Central da SME e Coordenadorias Regionais de Educação
Outras Informações:

Nº DO PROCESSO: 07/006945/2017
AUTORIZO DE LICITAÇÃO: 05/09/2018
AVISO DE LICITAÇÃO: 14/12/2018
ATA DO PREGÃO: 14/02/2019
HOMOLOGAÇÃO: 26/02/2019
EXTRATO DA ATA DE RP: 20/03/2019
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