
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000062/2021

ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ:  81.618.753/0001-67

RUA PROGRESSO, 150 - CENTRO - AGRONOMICA - SC - CEP: 89188000

ANEXO - CONTRATO Nº 000062/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000000679

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Dispensa Nº 000015/2021 000211/2021

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00475 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

REFRIGERADOR VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE
VACINAS
refrigerador vertical para armazenamento de vacinas
características:
- capacidade interna: 350 litros
faixa de trabalho: +2ºc a +8ºc, programada e estabilizada em
+4ºc
- gabinete externo tipo vertical confeccionado em
aço-carbono com tratamento especial para evitar processo
de corrosão, pintura eletrostática na cor branca de alta
durabilidade.
- gabinete interno confeccionado em aço inoxidável
especialmente para trabalhos com baixa temperatura e
umidade.
- 04 (quatro) gavetas confeccionadas em inox, com sistema
de corrediças telescópicas.
- isolamento térmico nas paredes em poliuretano.
- porta tipo expositora com vidro duplo de isolamento térmico,
sistema antiembaçante e vedação magnética em todo
perímetro da porta.
- rodízios giratórios para auxílio no manuseio do
equipamento, com sistema de trava.
- sistema de refrigeração composto por compressor
hermético, selado e de baixo consumo de energia com gás
ecológico isento de cfc. ventilação interna através de
microventiladores de ar forçado, permitindo homogeneização
da temperatura na câmara interna, garantindo que em todos
os pontos a diferença seja mínima.
- desligamento automático dos microventiladores na abertura
da porta;
- sistema de descongelamento automático (frost-free) com
evaporação do condensado;
- painel de comando com controlador de temperatura digital
microprocessado, sistema de alarmes áudio visual, indicador
de temperatura normal e fora da faixa, chave de segurança
do alarme sonoro, registro da temperatura máxima e mínima,
silenciador do alarme sonoro, senha de acesso para
travamento da programação;
- discadora de segurança automática que realiza ligações
telefônicas, para números programados sempre que o
equipamento alarmar por situações críticas;

- sistema de emergência para falta de energia elétrica,
mantendo todas as funções eletroeletrônicas e sistema de
refrigeração, com autonomia de até 12 (doze) horas,
integrado ao gabinete do equipamento;

- alimentação 220 volts;
- acompanha certificado de calibração do mostrador
rastreado a rbc e relatório de validação da temperatura
interna em três pontos; registro na anvisa
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garantia: 12 (dose) meses contra defeito de fabricação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              34.950,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              34.950,00

ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA:                        34.950,00
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