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Processo..: 23081.003013/2020-35 24 / 2020 Data da Emissão: 03/02/2020Pregão SRP

Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 17/02/2020 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 SERRA CIRCULAR ESQUADREJADEIRA COM EIXO INCLINÁVEL 2900mm
- Serra circular esquadrejadeira de bancada, com eixo inclinável;
- Deve ter mesa móvel com: 720 x 950mm;
- Deve ter mesa fixa com: 680 x 500mm;
- A mesa móvel deve ter um curso mínimo de 2900mm;
- Largura de corte da mesa fixa: 700mm;
- Deve possuir prolongador de mesa com: 550mm;
- Diâmetro máximo suportado da serra: 300mm;
- Deve possuir serra para corte de MDF e madeiras, com diâmetro de 300mm;
- Altura máxima de corte: 80mm a 90º e 70mm a 45º;
- Guia para corte fabricada em alumínio com: 2200mm;
- Deve possuir eixo inclinável para corte, variando de: 0 a 45º;
- Deve possuir motor com potência de 3cv;
- Quantidade de polos do motor: 2;
- Tensão de trabalho: 380V, trifásica, corrente alternada;
- Frequência de trabalho: 60Hz;
- O equipamento deve estar adequado às normas de segurança propostas pela NR12;
- Deve possuir proteção de serra, botoeira de liga/desliga e botão de emergência;
- Botão eletromagnético, que não religa em caso de queda de energia conforme
exigência da NR12;
- Deve possuir saídas para coletores de pó;
- Deve possuir painel elétrico conforme NR 10 e NR12;
- Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação;
- Deve possuir manual de instruções, em Português do Brasil;
- O valor especificado deve englobar o equipamento e o frete do mesmo até a
instituição (UFSM).

1,00 _______________ _____________Unidade
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


