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AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, Nº 1185
CEP: 29017-010 - FORTE SÃO JOÃO - VITÓRIA/ES
CNPJ: 14.792.165/0001-58
Fone/Fax: (27) 3132-5058

752/2021

Unidade Gestora da Licitação: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Licitação: 67/2021 - PREGAO ELETRONICO
Nº de RC's:

35 / 2021

Processo Adm.

04275911/2020

Valor Total (R$)

Valor total por extenso

21.000,00

VINTE E UM MIL REAIS

Unidade Requisitante
015.001.001.002.000 - GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Local de Entrega
RUA JOAO PALACIOS 503
EURICO SALES
29160-161

Prazo de Entrega

Condição de Pagamento

30

30
Nro / Ano do Contrato

SERRA - ES

104/2021

Dados do Fornecedor
Fornecedor
048034 H M LINCK

CNPJ (RG)
00.660.664/0001-87

Endereço
ROD RS-344 1770
E-Mail
VENDASHMLINCK@GMAIL.COM

Bairro
INDUSTRIAL

Cidade
Santa Rosa
Banco

Empenho
01607/2021

Item
1
L1

UF CEP
RS 98794-620
Agência / Conta

Valor Empenho
21.000,00

Telefone
(55)3512-8321

Fax

Dotação/Elemento de Despesa

Fonte de Recurso

2969 015.001.103050006.20370 / 4.4.90.52.08 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

1.211.0000.0000 - RECEITA DE
IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS SAÚDE

Material

Unidade

5.52.04.0267.8

UN

Marca
BIOTECNO

Quantidade
2,000

Valor Unitário
10.500,0000

Valor Total
21.000,00

EQUIPAMENTO VERTICAL, de formato externo e interno retangular, desenvolvido para armazenamento e conservação de
VACINAS. Capacidade para armazenamento de no mínimo 120 litros (úteis).
•Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital programável na faixa de
temperatura de +2°C a +8°C;
•Câmara interna em aço inox e externa em chapa de aço tratada e pintada com tinta porcelanizada na cor branca, com 02 gavetas
deslizantes, fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico;
•Possuir portas internas individuais de acrílico em cada prateleira;
•Possuir 01 (uma) porta em vidro especial com sistema antiembaçante permitindo visualização da câmara interna e isolação térmica
em poliuretano em todas as paredes;
•Espessura de no mínimo 05 cm (cinco centímetros) nas paredes em poliuretano injetado, sistema de refrigeração livre de
clorofluorcarbono (CFC);
•Refrigeração com circulação de ar forçado no sentido vertical impulsionado por ventilador axial, passando o ar contínuo e
suavemente pelo elemento resfriador, proporcionando perfeita homogeneidade de temperatura dentro da câmara, sem provocar
vibrações dentro da câmara;
•Deve possuir display em LCD com fundo iluminado para visualização da hora, temperatura de momento, temperatura máxima e
temperatura mínima no mesmo display;
•Deve ser equipada com no mínimo quatro sensores de temperatura, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em
solução simulando a real temperatura da vacina armazenada, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, um terceiro
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instalado na região inferior da câmara e outro ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente;
•Deve possuir indicador digital decimal de temperatura; deve possuir termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C e leitura
das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que devem ser memorizadas mesmo com o
desligamento da câmara e seu reinicio manual;
•Deve possuir conjunto de segurança analógico que mantenha automaticamente a temperatura interna entre o mínimo de +2,5°c até
o máximo de +7,5°c na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado; indicações visuais, individuais, para
refrigeração, termostato de segurança (temperaturas alta e baixa) e alarme inibido;
•Sistema que evita acúmulo de gelo sem a necessidade de desligamento para limpeza;
•Deve possuir iluminação de leds interna acionada automaticamente na abertura da porta;
•Deve possuir temperatura de operação: +4°C memorizada;
•Equipado com rodízios especiais com freio;
•Deve possuir chave mecânica de travamento na porta para controle de acesso;
•Deve possuir entrada USB com memória flash para gravação do seu funcionamento em tempo real e contínuo, com tecnologia que
permita a instalação futura do monitoramento via rede, assim como o armazenamento de pelo menos 05 (cinco) números de
telefones e possibilitar a discagem telefônica;
•Comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel;
•Sistema de emergência na falta de energia com autonomia mínima de 36 (trinta e seis) horas por baterias recarregáveis integradas
ao corpo do produto sendo do mesmo fabricante;
•Utilização de gás ecológico com ausência de clorofluorcarbono (CFC);
•Instalação, transporte e seguro inclusos;
•Garantia de 12 (doze) meses após a instalação dos equipamentos, contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, excetuados os
decorrentes de uso impróprio;
•Sistema silenciador de alarme sonoro;
•Alarme sonoro áudio visual de falta de energia com bateria recarregável, em tempo real;
•Chave geral de energia – liga desliga;
•Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos ou com acionamento automático na
abertura da porta, equipamento disponível em 110v, 50/60 Hz, e com manual do proprietário em Português.
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NOTA:

Para efeito de pagamento, solicitamos que seja informado na nota fiscal o número da autorização de fornecimento, dados
bancários e nota de empenho.
Observação:

Autorizo o Fornecimento,
VITÓRIA / ES, ____ de __________________ de ________
Carimbo e Assinatura do Responsável

RESERVADO AO FORNECEDOR

Assinatura da Contratada
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