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PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Licitação nº:

0001Folha:
Data:

053   
Modalidade: Pregão

Fornecedor: Endereço: Telefone: CPF/CGC: Inscrição Estadual:

Objeto:
Item Código/Descrição do Bem Tipo Mat. Quant. Preço Unitário Preço Total Marca/Modelo Pzo.EntUF

2012/

Unid. Requisitantes:

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 PUBLICADO NO DOE EM 02.07.2011

19/06/2012

Aquisição de Material Permanente (Equipamentos para o Centro Tecnológico em Itapetinga)

1Perm. UND 125848001 Prensa para Charque: Prensa para charque hidráulica, com comando manual, oferecendo a
vantagem de obter um produto compacto podendo se prensar a carne e os retalhos; Colocada
a forma, aciona-se o comendo cujo acionamento do pistão é feito por sistema hidráulico com
bomba de alta vazão, agilizando o processo de prensagem e motor elétrico de 15cv acoplado a
bomba por sistema de luva engrenada; Corpo construído em cantoneira de aço inox AISI 304;
Base prensagem em chapa de 1” de espessura, tendo 600mm x 1000mm de comprimento e
base apoio em chapa de 1” de espessura; Totalmente revestida em aço inox; Cilindro de
pistão em tubo de aço sem costura; diâmetro de 3” torneado e retificado com tratamento
térmico em haste de prensagem em trefilado de aço diâmetro de 3”; Revestido em aço inox;
Equipado com manômetro para pressão, nível de óleo hidráulico, chave tipo botoeira para
acionamento do motor; Acompanha formas em aço inox, sendo: duas para 5kg e duas para
10kg.
Setor Solicitante: AGESPI/PU - Conv. 658421/2009 - Destino: Centro Tecnológico em Itapetinga

1Perm. UND 125849002 Misturadeira vertical: Máquina misturadeira com pás no sentido vertical, desenvolvida para
massas de embutidos em geral e para carnes em pedaços (iscas, cubos, estrogonofe, etc),
homogeneizando a mistura, evitando o esmagamento e diminuindo a quebra; construída
inteiramente em aço inoxidável contendo dois motores, um para as pás e outro para a cuba,
quadro de comando com reversão do sentido das pás e botão de parada; cuba equipada com
amortecedores a gás que báscula sem esforço; tampa em policarbonato resistente; rodas,
bancada reforçada; capacidade 35 litros – 05 a 20kgs. Alimentação 220 ou 380 VCA trif. –
0,25/0,58HP.
Setor Solicitante: AGESPI/PU - Conv. 658421/2009 - Destino: Centro Tecnológico em Itapetinga

1Perm. UND 125850003 Máquina formadora hamburguer e nuggets - grandes variedades de pesos e formatos,
compacta não necessita da embutideira, basta conectar em 220 vac. Espetinhos, produz no
máximo 2000 pçs/h; capacidade da cuba para 20 litros, motor de 0,75 kw; peso 65 kgs.
Setor Solicitante: AGESPI/PU - Conv. 658421/2009 - Destino: Centro Tecnológico em Itapetinga

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoxarifado Central-  CEP:
45.031-900
1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços:

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como:

Observação:
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Aquisição de Material Permanente (Equipamentos para o Centro Tecnológico em Itapetinga)

catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita em idioma português. Devem ser indicados
todos os modelos de todos os produtos ofertados.
        1.1.3.1 Os catálogos, documentos ou quaisquer outras informações técnicas dos produtos ofertados (item nº: 1.1.3) apresentados pelos licitantes devem estar contidos dentro do envelope de proposta de preços
(Envelope A).

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.
1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.
1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

F O R N E C E D O R
Validade Proposta Garantia Assistência Técnica Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital

Data: ____/____/_____           Ass/Carimbo:
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