PP 031/2016 - ORÇAMENTO
ITEM QUANT UNID MATERIAL

1

2

VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1

REFRIGERADOR 420 LITROS - tipo vertical, construído totalmente em chapas de aço inoxidável escovado, montado
sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis, com gabinete interno de aço inoxidável e prateleiras com regulagem
de altura, iluminação interna através de lâmpadas de led com acionamento automático com a abertura da porta, isolamento
térmico, homogeneizador de temperatura, nobreak 48 horas, porta de vidro duplo com sistema ante embaçante,
refrigeração através de compressor hermético com circulação de gás ecológico, unidade evaporadora e degelo automático
unid com evaporação do condensado, painel de comando na parte superior com chave geral, visor digital de temperatura,
alarmes: temperatura programável pelo usuário, falta de energia elétrica, porta aberta, faixa de trabalho programável,
registrador eletrônico de temperaturas, sistema de segurança com 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 automático sempre que o equipamento alarmar, registro do produto na
ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

R$ 20.200,00

R$ 20.200,00

5

REFRIGERADOR 300 LITROS - tipo vertical, construído totalmente em chapas de aço inoxidável escovado, montado
sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis, com gabinete interno de aço inoxidável e prateleiras com regulagem
de altura, iluminação interna através de lâmpadas de led com acionamento automático com a abertura da porta, isolamento
térmico, homogeneizador de temperatura, nobreak 48 horas, porta de vidro duplo com sistema ante embaçante,
refrigeração através de compressor hermético com circulação de gás ecológico, unidade evaporadora e degelo automático
unid com evaporação do condensado, painel de comando na parte superior com chave geral, visor digital de temperatura,
alarmes: temperatura programável pelo usuário, falta de energia elétrica, porta aberta, faixa de trabalho programável,
registrador eletrônico de temperaturas, sistema de segurança com 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 automático sempre que o equipamento alarmar, registro do produto na
ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

R$ 17.300,00

R$ 86.500,00

TOTAL

R$ 106.700,00

