PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS
ANEXO - CONTRATO Nº 000008/2021 - SEQUÊNCIA N°000000673
Origem

Dispensa Nº 000007/2021

Contrato

Contrato Nº 000008/2021

Empresa

ELETROSPITALAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

CNPJ

000211/2021

CNPJ: 00.584.060/0001-07

Endereço
Secretaria
Local
Item

Processo

AVENIDA ADE 402 CONJUNTO 5, S/N - RECANTO DAS EMAS - BRASILIA - DF - CEP: 72630205

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Lote

Especificação

Marca

UN

Quant

Unitário

Valor Total

ELETROSPIT
ALAR

UN

3,00

10.590,000

31.770,00

CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINAS DE 350
LITROS

002

descrição:
tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável
escovado. montado sobre chassi metálico e rodízios
giratórios traváveis.
gabinete interno
construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de
quatro prateleiras em aço inoxidável, com perfuração
hermética e regulagem de altura.
iluminação interna
através de lâmpadas led com acionamento automático na
abertura da porta, temporizada com acionamento externo
com a porta fechada. isolamento térmico – em poliuretano
injetado de alta densidade, com espessura de 75 mm.
homogeneização de temperatura
através de ventilador da unidade de ar forçado, com
desligamento na abertura da porta.
porta
de vidro triplo, com sistema anti-embaçante, vedação
através de perfil magnético.
refrigeração
através de compressor hermético, com circulação de gás
ecológico r-134 a isento de cfc, unidade evaporadora
aletada tipo “ar forçado”. sistema de degelo automático seco
com evaporação do condensado.
painel de comando
montado na parte superior da câmara com chave geral,
fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do
tipo membrana com teclas soft-touch. display em lcd com
apresentação simultânea das temperaturas de momento,
temperaturas mínimas e máximas atingidas, ajuste dos
parâmetros, sistema de verificação automática da
programação, sistema de travamento da programação contra
manuseio inadvertido, sistema que restabelece os
parâmetros programados mesmo com variação brusca da
energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos
eletromagnéticos, com apresentação de data e horário.
dotado de sensores tipo ntc.
alarmes
temperatura abaixo de 2°c, temperatura alta acima de 8°c (ou
programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta
aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15
minutos.
faixa de trabalho
entre 2°c e 8°c , com ponto fixo em 4°c, ou programável pelo
usuário.
registrador de temperatura
registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas
atingidas, apresentadas no display de processos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS
software de gerenciamento
aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos
de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o
gerenciamento da câmara via internet, acesso via
computador, tablet ou celular. permite suporte técnico remoto
para ajustes de programação e configuração. os dados
armazenados são criptografados (invioláveis). sem
cobrança de mensalidade.
sistema de segurança
termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da
câmara, assumindo automaticamente o controle das funções
de comando do compressor de frio sempre que houver falha
no comando eletrônico.
discador
sistema automático que realiza ligações telefônicas via
central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números
(celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por
temperatura crítica.
características:
dimensões internas (l x p x a): 550 x 550 x 1200 mm
dimensões externas: (l x p x a): 690 x 670 x 1730 mm
prateleiras: 04 unidades
tensão: padrão 220v (opcional 127v)
registro do produto na anvisa
garantia: 12 meses
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:

31.770,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
ELETROSPITALAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA:

31.770,00
31.770,00
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