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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2022

OBJETO; Aquisição de uma câmara de conservação de vacinas e medicamentos
termolábeis, vertical, com capacidade para 280 litros, com o fim de estruturar a
assistência farmacêutica do Município de Planalto, a classificação ficou a seguinte:

HMLINCK-ME

Classificação Lote Item Nome do produto/serviço Valor do

item

Situação

Câmara para conservação de vacinas e
medicamentos termolábeis, modelo
vertical, formato interno e externo

retangular, capacidade de
armazenamento de 280 litros (úteis),
refrigeração com circulação de ar
forçado, registro na ANVISA, câmara
interna em aço inoxidável, com 5
prateleiras fabricadas em aço inoxidável
com sistema de contra portas,
isolamento térmico de 5 cm nas

paredes em poliuretano injetado livre de
CFC, porta de acesso vertical com visor
de vidro triplo com sistema anti-
embaçamento, equipado com rodízios
especiais com freio, degelo automático
com evaporação de condensado, painel
de comando e controle frontal e

superior de fácil acesso, com comando
eletrônico digital microprocessador
programável de 2°C a 8°C, temperatura
controlada automaticamente a 4°C por
solução, sistema de alarme sonoro
máxima e mínima temperatura,
comando digital microprocessador com
temperatura de momento máxima, e
mínima no painel, sistema silenciador
de alarme sonoro, alarme sonoro de

falta de energia com bateria
recarregável. Chave geral de energia,
luz interna temporizada com
acionamento externo mesmo com a

porta fechada por 50 segundos e com
acionamento automático na abertura da

porta, equipamento 110V, 50/50 Hz,
potência de 400 Watts, consumo de 148
KW/HM, manual em português.
Discador telefônico para até três

números. Sistema de emergência
integrado que mantém a temperatura
ideal do equipamento por 24 horas sem

10.000,00 Classificado
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energia elétrica. Garantia contra
defeitos de fabricação por 24 meses.
Assistência técnica deverá ser no

estado do Paraná, se não houver a
empresa vencedora deverá
comprometer-se a realizar

gratuitamente o translado do
equipamento até o local de assistência
técnica.
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