
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000097/2017

ALL WORK COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ:  18.007.154/0001-70

Rua BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO, 1343 - HAUER - Curitiba - PR - CEP: 81610060

ANEXO - TERMO Nº 000097/2017 -  SEQUÊNCIA  N°000001967

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000041/2017 001493/2017

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00557 - ESCOLAS MUNICIPAISLocal

MarcaItem

LAVADORA DE LOUCAS

descrição:
- capacidade mecânica: 62 gavetas por hora; capacidade da
gaveta: 18 pratos (300 mm) ou 27 pratos (190mm) ou 36
pires (120mm) ou 09 bandejas (460 x 380 mm) ou 200
talheres ou 41 copos (67mm) ou 36 copos (70 mm) ou 49
xícaras de café (60mm) ou 25 xícaras de chá (85mm) ou
outras louças que se acomodarem em suas gavetas; tempo
do ciclo 58 segundos por gaveta; dosadores químicos sim,
embarcados na lava louça; auto-start programável: sim; filtro
de resíduos: sim;
controle auto de nível: sim; parada de emergência: sim;
detector de demanda: sim; hibernação automática: sim;
tanque de lavagem: 42 litros; temperatura da lavagem 55º a
65ºc; temperatura do enxague 80º a 90ºc  potência bomba
de lavagem: 1,5 cv; potência bomba de enxague: 0,5 cv;
consumo de água 3 litros por ciclo; alimentação elétrica 220
vac / 60 hz / 3f; consumo de energia: 12 kwh; dimensões
lava louça alt. 1400 mm / larg. 650 mm / prof. 700 mm;
dimensões com capô aberto alt. 1810 mm / larg. 650 mm /
prof. 700 mm; dimensões internas alt. 440 mm / larg. 500 mm
/ prof. 500 mm; dimensões gaveta alt. 100 mm / larg. 500 mm
/ prof. 500 mm; dimensões embalagem alt. 1700 mm / larg.
790 mm / prof. 790 mm; peso bruto 138 kg; itens de série: •
02 gavetas com pinos para pratos e bandejas; • 01 gaveta
lisa para copos, xícaras, taças de sorvetes e outros
recipientes; • 01 gaveta com oito compartimentos para
talheres; • 02 mesas auxiliares em aço inox aisi 304 medindo
620mm cada; • manual de instruções e kit completo para
instalação.
garantia mínima de 01 (um) ano.

51.000,003,00 17.000,00UN032
NETTER
NT500

038

ESCOLAS MUNICIPAIS:              51.000,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              51.000,00

ALL WORK COMERCIAL EIRELI EPP:                        51.000,00

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140
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