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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Redenção
Secretaria Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 077/2022

Resultado da Homologação

0001 - CENTRÍFUGA DE ROUPAS TIPO TRIPÉ 30KG - Centrífuga de roupas tipo tripé destinada a retirar o excesso de água de
roupas em geral, industrial de uso profissional, com sistema de amortecimento de vibrações por tripé. Capacidade 30kg de roupa,
Cesto interno construído em chapa de aço, Tampa externa em chapa de aço inox, acabamento, dobradiças e fixadores em aço
inoxidável, sistema de monitoramento da rotação do cesto e travamento na tampa que não permite sua abertura com o cesto em
movimento, transmissão através de correias em “V”, freio através de pedal, painel de operação para controle do equipamento,
botão para abertura da tampa, controlador eletrônico de tempo, sistemas de segurança em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-12 do MTE. - MLHCB-30 - Valor Referência: 51.453,33
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

MLHCB-30 2 Unidade 29.590,00 59.180,00 Homologado em
16/01/2023 09:34:41
Por: Agueda Cleide de
Souza Pereira

0002 - LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL DE USO HOSPITALAR 30KG - Lavadora industrial de roupas, horizontal de uso
hospitalar destinada à lavagem e enxágue de roupas, dotada de sistema de separação de ambientes anti-infecção cruzada.
Capacidade 30kg de roupas suja, Gabinete em chapas de aço inoxidável, corpo externo do cesto em chapa de aço inoxidável,
portas com visor para facilitar o posicionamento do cesto, barreira de separação de ambiente anti-Infecção construída em aço
com visor de vidro, cesto interno construído em chapa de aço inoxidável tipo AISI 304, transmissão através de correias em “V”,
sistema de reversão do cesto com controle automático através de controlador eletrônico, descarga de água por gravidade,
através de válvula com acionamento elétrico, visor do nível de água com régua graduada, painéis de operações nas áreas limpa
e suja, controlador eletrônico de tempo e temperatura, com sistemas de segurança em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-12 do MTE. - MSFE-30 - Valor Referência: 52.177,23
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

MSFE-30 2 Unidade 28.990,00 57.980,00 Homologado em
16/01/2023 09:34:48
Por: Agueda Cleide de
Souza Pereira

0003 - SECADOR DE ROUPAS ROTATIVO DE USO PROFISSIONAL 30KG - Secador de roupas rotativo de uso profissional
destinado à secagem de roupas em geral. Capacidade 30KG de roupa, estrutura e corpo externo em aço e acabamento final com
pintura em epóxi, cesto interno construído em chapa de aço inoxidável, eixo em aço, porta externa em aço com visor para
permitir a visualização das roupas em movimento, sistema de travamento da porta externa, sistema de transmissão através de
correias em “V”, filtro para retenção de felpas para limpeza, ventoinha de aço para retirada do ar saturado do cesto, aquecimento
elétrico com resistência e todos equipamentos eletro eletrônico para o funcionamento com energia elétrica, painel de operação
com controlador eletrônico para tempo e temperatura, botão para abertura da porta, com sistemas de segurança em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-12 do MTE. - MEC-30 - Valor Referência: 52.140,01
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA

MEC-30 2 Unidade 28.790,00 57.580,00 Homologado em
16/01/2023 09:34:53
Por: Agueda Cleide de
Souza Pereira
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