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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ

Pregão Eletrônico   Nº 00037/2021 

RESULTADO POR FORNECEDOR

20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

7 Liquidificador Unidade 7 R$ 5.755,3300 R$ 558,8785R$ 3.912,1500
Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo / Versão: 1204
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - DESCRIÇÃO
Liquidificador semi-industrial de 2 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do
Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. CAPACIDADE Copo com capacidade
útil de 2 litros. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça
única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço
inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de
modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo
a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras
estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm,
flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não
haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas,
porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração dafaca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e
elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de
acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para
pulsar. Motor monofásico de ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis
com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. Indicação
da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.

Total do Fornecedor: R$
3.912,1500

 
 

Valor Global da Ata: R$
3.912,1500

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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