AQUISIÇÃO DE PICADORES DE CARNE
VALIDADE: 20/03/2019 A 19/03/2020
ATA SME nº 16/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP/SME nº 0037/2019
CÓDIGO

ITEM

NOME

DESCRIÇÃO

7320.95.014-78

1

PICADOR DE CARNE

Gabinete e prato de segurança (bandeja estampada) em aço inoxidável
18.8, padrão AISI 304. Conjunto do bocal (10 mm) em ferro fundido
estanhado, facilmente removível, com tratamento isolante superficial, para
facilitar o trabalho de limpeza. Caixa de transmissão provida de
engrenagens com lubrificação permanente em banho de óleo, para um
funcionamento mais suave e com um mínimo de desgaste. Cruzetas e 02
discos de corte (de 05 mm e 08 mm) produzidos em aço carbono
temperado. Soquete confeccionado em polipropileno atóxico e inodoro de
elevada resistência a impactos. Pés antiderrapantes. Capacidade de
produção: máximo 2,5 kg/min. Potência: mínimo 3/4 HP. Voltagem: 127/220
V.
O equipamento deverá ter plaqueta de identificação do fabricante com
modelo e telefone do fornecedor. Deverá estar acompanhado de manual de
instrução, relação de estabelecimentos que forneçam assistência técnica
imediata no município do Rio de Janeiro, indicação do período de garantia
(12 meses). OBS.: Cota reservada para Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte.MARCA: BECKER

QUANTIDADE PREÇO (R$)
20

2.204,99

7320.95.014-78

2

PICADOR DE CARNE

Gabinete e prato de segurança (bandeja estampada) em aço inoxidável
18.8, padrão AISI 304. Conjunto do bocal (10 mm) em ferro fundido
estanhado, facilmente removível, com tratamento isolante superficial, para
facilitar o trabalho de limpeza. Caixa de transmissão provida de
engrenagens com lubrificação permanente em banho de óleo, para um
funcionamento mais suave e com um mínimo de desgaste. Cruzetas e 02
discos de corte (de 05 mm e 08 mm) produzidos em aço carbono
temperado. Soquete confeccionado em polipropileno atóxico e inodoro de
elevada resistência a impactos. Pés antiderrapantes. Capacidade de
produção: máximo 2,5 kg/min. Potência: mínimo 3/4 HP. Voltagem: 127/220
V.
O equipamento deverá ter plaqueta de identificação do fabricante com
modelo e telefone do fornecedor. Deverá estar acompanhado de manual de
instrução, relação de estabelecimentos que forneçam assistência técnica
imediata no município do Rio de Janeiro, indicação do período de garantia
(12 meses). MARCA: BECKER

180

2.204,99

Empresa Beneficiária: FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP - CNPJ: 11.211.419/0001-09 - Endereço: Rua Dr. Monteiro de Barros, nº 45 - Vila Industrial - São Paulo - SP 03.254-120 - Tel: (11) 2036-0734 - e-mail: fgxcomercial@terra.com.br

CEP:

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

Nº DO PROCESSO: 07/004826/2018
AUTORIZO DE LICITAÇÃO: 20/08/2018
AVISO DE LICITAÇÃO: 29/01/2019
ATA DO PREGÃO: 25/02/2019
HOMOLOGAÇÃO: 12/03/2019
EXTRATO DA ATA DE RP: 20/03/2019
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