AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012 – REGISTROS DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.007211/2012-23

Prezado(s) Senhor(es),
Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência,
apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e
seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data prevista para
a entrega da mesma, sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade.
Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, custos e despesas
diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham
a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O valor total de nossa proposta para o fornecimento dos equipamentos, conforme as
especificações do Anexo I do Edital é de R$ 4.145.920,00 (QUATRO MILHÕES CENTO E
QUARENTA CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS) conforme planilha a seguir.

São Paulo 26 de Novembro de 2013

RENATA DE SOUSA NUNES – ASSISTENTE ADMINSITRATIVO
RG nº 48.537.010-4/SSP-SP – CPF nº 371.237.288-40

Item Quant.

76

5.248

Especificação

Marca/
Modelo

Valor Unit
(R$)

Valor Total
(R$)

Liquidificador industrial - 8 litros.
10.1 Descrição
_ Liquidificador industrial de 8 litros,
fabricado em conformidade com a
Norma
Regulamentadora
do
Ministério do Trabalho e Emprego
NR12 - Segurança no Trabalho em

SKYMSEN /
LS-08MB

790,00

4.145.920,00
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Máquinas e Equipamentos.
10.2 Capacidade
_ Copo com capacidade útil de 8
litros.
10.3 Características construtivas
_ Copo removível confeccionado em
chapa de aço inox, em peça única, sem
soldas, com espessura de 1 mm.
_ Flange do copo em material plástico
injetado, em cor clara.
_ Alças em aço inox, espessura de
chapa de 1,25mm, com bordas
rebatidas para o lado interno e
soldadas em toda extensão de modo a
não haver retenção de resíduos.
Fixação das alças ao copo com soldas
lisas, uniformes e sem frestas de modo
a evitar o acúmulo de resíduos.
_ Tampa do copo em aço inox,
espessura mínima de chapa de 0,6mm,
com dobras estruturais que permitam
a limpeza interna.
_ Gabinete do motor em aço inox,
espessura mínima de chapa de 0,6mm,
flange superior e ao da base em
material plástico injetado, em cor
clara. Dreno da flange posicionado de
modo a não haver entrada de líquidos
no gabinete do motor.
_ Sapatas antivibratórias em material
aderente.
_ Facas, eixo, buchas, porca fixadora
do eixo da faca e pino elástico de
tração da faca em aço inox.
_ O conjunto formado pelas facas, eixo
e elementos de fixação deve ser
removível para limpeza, sem a
necessidade
de
utilização
de
ferramentas.
_ Flange de acoplamento do motor,
pinos de tração e elementos de fixação
em aço inox.
_ Interruptor liga/desliga.
_ Interruptor para pulsar.
_ Motor monofásico de ½ HP.
_ Dimensionamento e robustez da
fiação, plugue e conectores elétricos
compatíveis com a corrente de
operação.
_ Voltagem do aparelho: comutável
110 V/ 220 V por meio chave
comutadora.
_ Indicação da voltagem na chave
comutadora.
_ Cordão de alimentação (rabicho)
com 1200 mm de comprimento.
10.4 Matérias-primas, tratamentos e
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acabamentos
_ As matérias primas utilizadas na
fabricação do equipamento devem
atender às normas técnicas específicas
para cada material.
_ Copo, tampa, alças e gabinete em
aço inox AISI 304, com acabamento BB
N.7 do lado externo e 2B do lado
interno, conforme padrões ASTM.
_ Flange do copo, base e flange do
gabinete em polipropileno injetado
virgem, em cor clara.
_ Facas em aço inox AISI 420
temperado.
_ Eixo, buchas e porca fixadora do
eixo da faca em aço inox AISI 304.
_ Pino elástico de tração da faca em
aço inox AISI 304.
_ Flange de acoplamento, pinos de
tração e elementos de fixação em aço
inox AISI 304.
_ O equipamento e seus componentes
devem ser isentos de rebarbas, arestas
cortantes ou elementos perfurantes.
10.5 Embalagem e rotulação
_ O aparelho deve ser acondicionado
em caixa de papelão ondulado com
calços internos que evitem o balanço
no transporte. Envolver a caixa de
papelão com engradado de madeira
de modo a permitir o empilhamento
seguro.
_ Devem constar no lado externo da
embalagem, rótulos de fácil leitura
com identificação do fabricante e do
fornecedor, código do equipamento,
indicação de voltagem / frequência
potência
e
orientações
sobre
manuseio, transporte e estocagem.
_ Cordão de alimentação (rabicho)
com alerta sobre comutação da
voltagem.
10.6 Manual de instruções
_ Todo equipamento deve vir
acompanhado
de
“Manual
de
Instruções”, em Português, contendo:
_ Instruções de comutação de
voltagem;
_ Orientações para instalação e forma
de uso correto;
_ Procedimentos de segurança;
_ Regulagens, manutenção e limpeza;
_ Procedimentos para acionamento da
garantia e/ou assistência técnica;
_ Relação de oficinas de assistência
técnica autorizadas em cada Estado;
_ Certificado de garantia preenchido
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(data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo e número da
Nota Fiscal).
10.7 Normas técnicas e legislação de
referência
_ ABNT NBR 14136: 2012 - Plugues e
tomadas para uso doméstico e
análogo até 20 A/250 V em corrente
alternada – Padronização.
_ AISI - American Iron and Stell
Institute.
_ ASTM/ A480M - Standart
Specification
for
General
Requeriments for Flat-Rolled
Stainless and Heart - Resisting Steel
Plate, Sheet, and Strip.
_ Resolução – RDC nº 20 de 22 de
março de 2007 – Regulamento técnico
sobre disposições para embalagens,
revestimentos, utensílios, tampas e
equipamentos
metálicos em contato com alimentos.
_ NM 60335-1:2006 - Segurança de
aparelhos eletrodomésticos e similares
- Parte
1: Requisitos gerais.
_ Resolução – CONAMA nº 20 de
07/12/1994 - Institui o Selo Ruído,
como forma de indicação do nível de
potência sonora, medido em decibel dB(A), de uso obrigatório a partir
desta Resolução para aparelhos
eletrodomésticos, que venham a ser
produzidos, importados e que gerem
ruído no seu funcionamento.
_ IN MM nº 3, de 07 de fevereiro de
2000 - Fica estabelecido o dia 15 de
março de 2000, para a obrigatoriedade
da aposição do Selo Ruído na
embalagem
do
eletrodoméstico
liquidificador, nacional e importado,
comercializado no país.
_ NR12 – Segurança no trabalho em
máquinas e equipamentos (Portaria
197/2010 do Ministério do Trabalho e
Emprego).
_ Outras normas e dispositivos legais
técnicos vigentes e não citados,
relacionados à fabricação do produto.
10.8 Laudos técnicos de ensaios
_ A amostra do aparelho deverá ser
apresentada
acompanhada
dos
seguintes documentos:
_ Declaração de comprovação da
composição do aço inox.
_ “Certificado de conformidade com a
NR12” emitido por organismo
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habilitado para esta finalidade.
10.9 Garantia
_ Doze meses (1 ano), no mínimo, de
cobertura integral do equipamento.
OBS: A data para cálculo da garantia
deve ter como base a data de emissão
do
Termo de Recebimento Definitivo do
equipamento.

Total da Proposta: R$ 4.145.920,00 (QUATRO MILHÕES CENTO E QUARENTA CINCO MIL
NOVECENTOS E VINTE REAIS)

Razão Social: ML & HL Comercial Ltda - ME
CNPJ/MF: 14.549.147/0001-40
Endereço: Rua Diogo Jacome nº 1.030 Conj. 124 Vila Nova Conceição - São Paulo/SP.
CEP: 04.512-001.
Tel./Fax: (19) 3731-3828
E-mail: ml.hl@uol.com.br
Banco: Banco do Brasil Agência: 6937-X C/C: 6098-7
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços:
Nome: Renata de Sousa Nunes
Endereço: Rua Diogo Jacome nº 1.030 Conj. 124 Vila Nova Conceição - São Paulo/SP.
CEP: 04.512-001.
CPF/MF: 371.237.288-40 Cargo/Função: Assistente Administrativo
Cart. Ident. Nº: 48.537.010-4 Expedida por: SSP/SP Naturalidade: Mato Grosso
Nacionalidade: Brasileira.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e
seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no
Termo de Referência.
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