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DIÁRIO OFICIAL

Nº 11.117

ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 557/2013
PROCESSO nº 0004369-4/2013
PREGÃO PRESENCIAL PARA SRP Nº. 131/2013 CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 188.400,00 (cento e oitenta e oito mil quatrocentos reais)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
DATA DA ASSINATURA: 09/08/2013.
Como Gestor da SRP: JERSILEIDE DA SILVA RUFINO.
OLIVEIRA representante da empresa LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA.
ENCARTE I
Relação do (os) Fornecedor (es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 131/2013 – CPL 04
EMPRESA: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº.
03.033.345/0001-30, estabelecida à Estrada do Aviario, nº 423, Bairro Aviário, Rio Branco – Acre, E-mail: labnorte@contilnet.com.br
Quantidade para
Valor Unit.
Item Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro

distribuição da carga. Acionamento através de polia de fricção,
patins ecorreias ou com sistema AUTOMÁTICO através de inver43
UND
sor de freqüência e frenagem através deresistores, que proporciona rampa de aceleração, tempo de centrifugação e rampa de
desaceleração atéparada total do equipamento. Carcaça externa,
colunas e base de apoio confeccionada em chapa deaço. Cesto
interno e colarinho da carcaça externa em aço inoxidável AISI304. Tampa em alumíniotransmissão através de polias e correias
em ‘V’. Motor elétrico trifásico.
SECADORA DE ROUPASHOSPITALARES - Equipamento
para uso em lavanderia hospitalar, com filtragem de ar através de caixa coletora comtela, exaustor centrífugo com cir44 culação de ar quente, cesto interno totalmente em aço inox, UND
sistemade segurança para cesto e exaustor independentes,
secador com timer e termostato, alimentação 220-380V. Capacidade: acima de 20 kg

THECNIX

03

19.600,00

58.800,00

THECNIX

03

19.700,00

59.100,00

THECNIX

03

23.500,00

70.500,00

processamento de roupa hospitalar com barreira de separação
de ambientes, totalmente automática, programável, controlade açoinoxidável AISI 304, polida e perfurada por processo de
estampagem, furos rebarbados, Dotado debaterias dispostas
simetricamente. Sustentado por mancais com rolamentos auCesto Externo fabricado em chapa de aço inoxidável AISI304,
polida e soldada, com garantia de alta estanqueidade, tampa
basculante que proporcione perfeitaestanqueidade e válvula de
Lateraisfabricadas em chapas de aço ABNT 1020 totalmente revestidas internamente em aço inox, que evitecorrosão do banho,
45 acabamento externo com tratamento químico contra corrosão e UND
através de polia e correias em“V”, acionadas por motor de indude separação dos ambienteslimpo/contaminado, construída em
aço inox AISI 304, com visor para comunicação entre osoperaoperação e manutenção doequipamento, contendo timer digital,
chave reversora e botões para posicionamento do cesto, Oscomandos devem ser intertravados, que impossibilitem acidentes
motor 0,75 CV. Alimentação: 220-380V.
VALOR TOTAL

R$ 188.400,00

