
Prefeitura Municipal de Goiânia

Extrato da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial Nº 118/2010

Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia

Processo Nº 40238981/2010

Objeto: aquisição de materiais permanentes (bebedouro elétrico e purificador elétrico), conforme condições e
especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

Prazo: 12 (doze) meses, contados da data de publicação de DOM.
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Empresa Fornecedora

02.400.936/0001-35 - BEBEDOUROS CANOVA IND. E COM. LTDA.

Rua Plínio Constantini, n° 1.380 - Cidade Jardim - SAO JOSE D RIO PRETO-SP - Cep: 15081050

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

01 Unidade R$82.750,00R$1.655,0050 CANOVAS

Bebedouro elétrico - bebedouro industrial com quatro torneiras (1 para água natural e 3 para água gelada):
� De fácil instalação;
� Em aço inoxidável para copo com regulagem do fluxo d'água;
� Reservatório com capacidade para aproximadamente 200 litros;
� Com revestimento total interno e externo em aço inox 430 escovado;
� Conexões hidráulicas internas em material atóxico;
� Sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado, serpentina interna em aço inox 304;
� Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno;
� Fornecer água gelada e natural;
� Tensão 127V/220V;
� Dimensões aproximadas do produto: 1,48 m de altura x 85 cm de largura x 65,5 cm de profundidade;
� Unidade condensadora com baixo nível de ruído e baixo consumo de energia;
� Certificado pelo INMETRO;
� Garantia mínima de 1 (um) ano após a instalação;
� Manual técnico em português;
Obs: O fabricante do equipamento deverá possuir assistência técnica autorizada, incluindo reposição de peças na região metropolitana de
Goiânia.
Deverão ser Indicados:
Marca:
Modelo:

Valor Total: R$82.750,00Quantidade de Itens: 1

Empresa Fornecedora

09.646.418/0001-45 - MILTES DORVELICE DOS SANTOS

R-Maria Cecilia Qd. C1 Lotes 14/15 n°705 - Conjunto Caiçara - Goiânia-GO - Cep: 74775017

Item Quantidade Unidade Marca / Material / Serviço TotalUnitário

02 Unidade R$89.010,00R$296,70300 LIBELL

Bebedouro e purificador elétrico com 2 (duas) torneiras:
� Ligado na rede de água;
� De fácil instalação;
� Conexões hidráulicas internas em material atóxico;
� Não precisa ser abastecido;
� Água natural e gelada;
� Sistema triplo de purificação;
� Refil interno com fácil manuseio;
� Termostato regulável para controle de temperatura;
� Torneiras de grande vazão, desmontáveis e de fácil higienização;
� Baixo consumo de energia;
� Compacto podendo ser instalado tanto em bancada como em parede;
� Dimensões aproximadas do produto: 45 cm de altura x 35 cm de largura x 36 cm de profundidade;
� Tensão 220V;
� Certificado pelo INMETRO;
� Garantia mínima de 1 (um) ano após a instalação
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Valor Total: R$89.010,00Quantidade de Itens: 1


