
Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO V. UNIT EM R$ V. TOTAL EM R$ MARCA

5 1 unid

Balança de precisão digital com coluna em aço inox,

plataforma em aço inox nas medidas aproximadas 40 x 50

cm - capacidade até 300 kg - com medida de 50 em 50 gr

– bivolt 07 opções de memória Ml, M2, M3, M4, M5, M6, M7 -

painel, coluna e plataforma removíveis - funciona na

bateria

915,00R$          915,00R$              TCS

6 20 unid

Balança de precisão digital para cozinha com graduação

1 gr até 10 kg - cor branca - prato em plástico - função

tara auto calibração - visor de LED com desligamento

automático ou manual - funciona com pilha

19,90R$            398,00R$              SF

9 5 unid 

Bebedouro industrial inox 100 litros - 127 V - com três

torneiras inox frontais - corpo e estrutura em aço inox e pés

reguláveis - refrigeração por compressor serpentina inox

interna - reservatório em polipropileno - regulagem de

temperatura através de termostato com 7 níveis de

temperatura - capacidade de atendimento 250 pessoas

em condições normais de trabalho - capacidade

refrigeração media 180 litros 

1.613,00R$       8.065,00R$           Kanox
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13 12 unid

Jogo de tatame em EVA com 12 m2 - com peças medindo

1 m x 1 x 2 cm – antiderrapante - com acabamento - cores

variadas

60,00R$            720,00R$              MR

15 4 unid

Balança digital de balcão com capacidade de 15 kg -

com bateria recarregável - com autonomia média de 40 h

- material do prato: aço inox - display de LED - 110 volts

267,00R$          1.068,00R$           Quanta

16 5 unid

Balança digital para banheiro com capacidade 150 kg -

visor de LED - acionamento por toque - bateria -

plataforma de vidro temperado

52,50R$            262,50R$              Multilaser

17 2 Unid.
Estadiômetro compacto de parede - tipo trena - 2

metros
85,00R$            170,00R$              Contec

34 250 Unid.

Cumbuca capacidade 450 ml - confeccionada em

Polietileno – atóxico - fácil empilhamento e de fácil limpeza

- medidas aproximadas: 14 x 14 x 6

3,35R$              837,50R$              Anodilar

38
1200 Unid.

Prato de alumínio polido - medidas aproximadas: diâmetro

195 mm, base 127 mm, capacidade 600 ml
4,70R$              5.640,00R$           Continental

Total 18.076,00R$        

Validade da Proposta 60 dias


