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6Perm. UND 126132001 Purificador de água com dupla filtração, com elemento filtrante de polipropileno (melt blown)
capaz de reter impurezas maiores que 5 micra, com carvão ativado impregnado com prata
coloidal para a redução de cloro, odores e sabores. Para ser instalado em parede. Altura
aproximada de 40 cm, largura aprox. 30 cm, profundidade aprox. 41 cm, capacidade de
refrigeração mínima de 4,4 litros/hora, pressão mínima 3 mca (metro de coluna de água),
pressão máxima 40 mca, tensão 220 v, temperatura média de saída de água 8ºC.
Lote 1:  O aparelho deverá ser compatível com o filtro purificador ítem 02 do Anexo I PCT - Setor
Solicitante: Coordenação de Serviços Gerais/Jequié

12Consumo UND 126138-1002 Filtro para purificador de água, retém impurezas superiores a 5 micra, reduz cloro, gosto e
odores, para uso com água potável, corpo do filtro em polipropileno, cartucho filtrante em
polipropileno (processo melt blown), carvão ativado coco de babaçu impregnado com pasta
coloidal, vazão máxima 0,75 litros/minuto, altura 241 mm, diâmetro 78,5 mm.
Lote 1:  O Fitro purificador deverá ser compatível com o aparelho purificador ítem 01 do Anexo I PCT
- Setor Solicitante: Coordenação de Serviços Gerais/Jequié

10Perm. UND 126133003 Bebedouro inox , de pressão, capacidade de refrigeração 4 litros/hora, tensão 127/220 v,
frequência 60 hz, amperagem 1,4/0,7 A, consumo 125W, peso líquido 20,5kg, peso bruto
21,5kg, altura 1000 mm, 340 mm, profundidade 310 mm, volume 0,11 m³.
Lote 2: Setor Solicitante: Coordenação de Serviços Gerais/Jequié

10Perm. UND 126134004 Bebedouro de pressão de parede com acionador em Braille, projetado para atender pessoas
com necessidades especias, possuem acionamento elétrico através de botões laterais e
frontais de toque leve e com sistema Braille, servem água gelada, natural ou mista, qualidade
garantida pelo INMETRO, gás R134a  inofensivo à camada de ozônio, gabinete em chapa
eletrozincada pré-pintada, com estrutura própria para fixação em parede, fácil acesso para
deficientes físicos, tampo em aço inox com acabamento escovado e ralo sifonado, depósito de
água em aço inox com serpentina externa, torneira de jato em plástico injetado com protetor
bocal, regulador de pressão do jato d'agua, termostato fixo para controle automático da
temperatura da água, filtro e pré-filtrointernos de fácil acesso, permitem conexão com rede
hidráulica não aparente, medidas 460 x 570 x 480 mm (ixaxp), dados elétricos 127/220 V 3,8/1,7
A 290 W.
Lote 3: Setor Solicitante: Coordenação de Serviços Gerais/Jequié

1Perm. UND 126137005 REFRIGERADOR duplex, com sistema de congelamento frost free, capacidade total liquida
minima de 330 litros, tensao 220 volts, porta com prateleiras, na cor branca, porta ovos, porta
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laticinios, prateleiras internas, gavetas para vegetais, frutas, carnes e frios, congelador,
lampada interna, nao usar no sistema de refrigeracao o gas CFC, com Selos PROCEL,
INMETRO, garantia minima do fabricante de 01 (um) ano.
Lote 4: Setor Solicitante: Projeto (Emenda) 2011-133 - Prof. Jurandir Ferreira da Cruz

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:

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. 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.

Observação:

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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