
QUADRO DE VENCEDOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00379/2015
PREGÃO ELETRÔNICO 019/2016

EMPRESA: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA

CNPJ: 81.618.753/0001-67

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):

TELEFONE/FAX: (47) 3542-3000 / 3542-3029
E-MAIL:
REPRESENTANTE: DIEGO CRISTÓVÃO APARICIO
CPF: 049.915.369-36

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 UNIDADE 6  R$ 13.000,00 R$ 78.000,00

TOTAL R$ 78.000,00

VALOR ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O  ITEM 1…………….…..........….....…………R$ R$ 103.243,86

(CENTO E TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

VALOR TOTAL A SER CONTRATADO .........................................................……….........…...............…….………R$ R$ 78.000,00

(SETENTA E OITO MIL REAIS)

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO...............................................................................…….................……R$ R$ 25.243,86

(VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

PERCENTUAL DE ECONOMIA % 24,45%

VINTE E QUATRO VÍRGULA QUARENTA E CINCO PORCENTO

MICHEL G. K. DE SOUSA
Equipe de Apoio

RUA PROGRESSO – Nº 150 - BAIRRO CENTRO – CEP: 89188-000 – 
AGRONOMICA – SC

vendas3@elber.ind.br

MARCA/MOD
ELO

Descrição: CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO 
CIENTÍFICA, Equipamento vertical, desenvolvido 
especificamente para armazenamento e conservação 
de VACINAS, com grande capacidade de recuperação 
térmica e manutenção de temperatura interna 
estabilizada em 4,0ºC.dentro das especificações do 
Ministério da Saúde e certificado pela ANVISA,  com as 
seguintes características principais: Equipamento 
estruturado e isento de vibrações, capacidade interna 
Mínima de 500 litros, unidade de refrigeração compacta 
e silenciosa, compressor hermético de baixo consumo 
de energia, refrigerante ecológico livre de CFC, unidade 
frigorífica com condensação a ar forçado, refrigeração 
com circulação de ar forçado, impelente, gabinete 
externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura, 
câmara interna em aço inoxidável, equipamento com 
acabamento esmerado e de fácil manutenção, limpeza 
e assepsia, isolamento término com Mínimo de 75 mm 
de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC, 
com 06 prateleiras tipo gavetas totalmente construídas 
em aço inoxidável, dobradiças de encaixe com 
acabamento cromado, puxador anatômico em material 
não oxidante de alta resistência, uma porta de Vidro tipo 
“no fog” anti-embassante, com gaxeta magnética nos 
quatro lados, equipado com rodízios e freio, degelo 
automático com evaporação de condensado, painel de 
comando e controle frontal de fácil acesso, painel tipo 
sinótico em alumínio de fácil visualização e controles 
áudios-visuais, comando eletrônico digital 
microprocessado programável com teclas tipo 
membrana, temperatura controlada automaticamente a 
4ºC no roduto, por solução diatérmica, diferencial 
ajustável da temperatura de controle, pré ajustado em 
+/- 1ºC, temperatura de fácil regulagem com 
configuração 2,0 a 8,0 ºC, indicação de temperatura 
decimal, alarme sonoro de máxima e mínima 
temperatura de fácil ajuste, pré fixado em 3 e 7ºC, 04 
sensores sendo um para leitura digital da temperatura, 
imerso em solução diatérmica, outro no ar, o terceiro 
para temperatura ambiente e o quarto ligado ao sistema 
de segurança sendo independente, Display em LED, 
termômetro digital de temperatura de momento máxima 
e mínima à bateria, alarme sonoro e visual de falta de 
energia à bateria recarregável com sistema de back up 
de alimentação para rede de comandos de 18 horas, 
carregador automático da bateria, registrador de 
temperaturas acionadas através de um toque, sistema 
que restabelece parâmetros mesmo com variação 
brusca da energia ou desligamento do equipamento, 
filtro contra ruídos eletromagnéticos, alarme de porta 
aberta, sistema de auto check das funções eletrônicas 
programadas, botão silenciador de alarme sonoro com 
tempo programável, sinalizador luminoso de 
equipamento energizado, sinalizador luminoso de 
refrigeração em recuperação, Sistema de Emergência 
para falta de energia elétrica, com autonomia mínima 
48 horas para as funções elétrico-eletrônica, com 
baterias seladas acopladas ao equipamento, voltagem 
110 á 127 volts, Manual do proprietário em Português, 
Garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano, prestada 
na cidade de Porto Velho.  Medidas externas Mínimas: 
Altura: 1980 mm; Largura: 720 mm; Profundidade: 790 
mm.
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