
E-mail:                eliada.goncalves@ovg.org.br

ITEM UNID QUANT VL.UNIT VL.TOTAL

1 UNID 01

2 UNID 1

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Esta solicitação é válida até o dia:                                                                               28/12/2021

Contratação de empresa para o fornecimento e instalações 

de máquinas para as lavanderias das Unidades, pelo período 

de 6 (seis) meses.

Conta:

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só 

realizaremos pagamento por meio de depósito bancário

Secador rotativo capacidade de carga de aproximadamente 28kg, com pintura 

eletrostática a pó, cesto em aço inoxidável, inversor de frequência que possibilita 

o ajuste de velocidade e reversão do cesto, possuir aviso sonoro ao termino do 

ciclo, ampla porta de acesso com: isolamento em vidro duplo abertura em 180º 

sistema de segurança que impede sua abertura enquanto houver movimento do 

cesto e a temperatura estiver acima da segurança garantindo que a máquina e a 

roupa esteja em uma temperatura segura para seu acesso, amplo filtro coletor de 

felpas de fácil acesso e limpeza, aquecimento elétrico, Certificados de 

conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica e NR12; Garantia 

mínima de 12 meses.

Rotação do cesto: 20-60 rpm,

Potência do motor: 0,5/0,37cv/kw (mínimo)

Potência motor da exaustão: 0,75/0,55 CV/KW (mínimo)

Saída de água: 3” (aproximadamente)

Tensão de entrada: 380 V

Medidas aproximadas: 1486x1080x1908mm (CXLXA)

Peso líquido aproximado: 495kg

- Assistência técnica autorizada em Goiânia;

DESCRIÇÃO E CARACTERISTICAS

OP.:Banco:                                                Agência:                          

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

e-mail:

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

CONTATO:          ELIADA                 FONE: 62  3201 9464 PROCESSO:                         202100058004738

ÁREA FORNECEDOR

Lista de Produtos / Serviços

Lavadora extratora de roupas tipo horizontal  com barreira anti-infecção para 

separação do ambiente lado limpo e lado sujo, destinada para lavar, enxaguar e 

centrifugar roupa. Capacidade de carga de aproximadamente 30kg, estrutura 

externa tambor e cesto aço inoxidável AISI 304. Drenagem elétrica, sistema de 

segurança que impede a abertura dos pontos se houver movimento do cesto, 

trava eletromecânica, porta interna com travamento de encaixe, posicionamento 

automático do cesto, controle de níveis de água, amortecedores e molas para 

redução da vibração e ruídos, equipamento totalmente eletrônico, certificados de 

conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica e NR12 - 

Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; Garantia mínima de 12 

meses.

Rotação de lavagem aproximada (+- 3 rpm): 37 rpm,

Rotação de centrifugação: 800 rpm (mínimo)

Fator G: 300 (mínimo)

Potência do motor: 6,0 cv (mínimo)

Potência instalada com aquecimento: 15,0 kw (mínimo)

 Saída de água: 3” (aproximadamente)

Tensão de entrada: 380 V

Nível de água baixo aproximadamente; 90L

Nível de água médio aproximadamente;120L

Nível de água alto aproximadamente; 150L

Medidas aproximadas: 1100x1120x1450mm (CXLXA)

Peso líquido : 900 kg (máximo)

- Assistência técnica autorizada em Goiânia; 

Nome Fantasia:

Razão Social:

CNPJ.:

Outros

Endereço: CEP.:

Celular:

Contato:

Telefone:



3 UNID 1

4

UNID 1

5

 O Julgamento das propostas será o menor preço "do item" 

Calandra rolo 320mmx1600mm , pintura eletroestática a pó, sistema de 

segurança com botões de emergência e barra de emergência em toda extensão 

do rolo que desliga o mesmo em caso de contato. proteções fixas nos elementos 

de transmissão, calha com tratamento em cromo duro e mecanismo em molas, 

com ajuste de distância, mantendo pressão da calha contra o rolo. Mesa em aço 

inoxidável e rolo com revestimento em feltro e pano, aquecimento elétrico por 

meio de resistências. Certificados de conformidade com as normas brasileiras de 

segurança elétrica e NR12, garantia mínima de 12 meses.Quantidade de rolo: 

1unidade

Potência do motor aproximadamente: 0,5/0,37 cv/kw (mínimo)

Potência instalada com aquecimento de aproximadamente: 5,92 kw (mínimo)

Potência instalada s/ aquecimento de aproximadamente: 037 kw (mínimo)

Rotação do rolo aproximadamente:4,50 rpm

Velocidade linear aproximadamente:4,5 m/min

Tensão de entrada: 380 V

Medidas aproximadas: 1000x2280x1245mm (CXLXA)

Peso líquido aproximadamente: 320kg

- Assistência técnica autorizada em Goiânia;

Lavadora extratora com barreira anti-infecção, com capacidade de carga de 

aproximadamente 60kg, pintura eletrostática a pó, base galvanizada à fogo, cesto 

bipartido, sistema anti-vibração, regulador de pressão e válvulas independentes, 

sistema de segurança que impedem abertura das portas enquanto o cesto estiver 

em movimento. Posicionamento automático do cesto exclusivamente com as 

portas fechadas, abertura automática das portas externas ao final das operações, 

drenagem por válvula de alta vazão, aço inox AISI 304 para cesto, revestimento 

do eixo e todas as partes da máquina em que há contato com água e/ou produtos 

químicos.  Certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança 

elétrica e NR12; Garantia mínima de 12 meses.

Rotação de lavagem (+- 3 rpm): 37 rpm,

Rotação de centrifugação aproximadamente: 700 rpm (mínimo)

Fator G aproximadamente: 300

Potência do motor aproximadamente: 5,5/4 cv/kw (mínimo)

Potência instalada : 4 kw (mínimo)

Saída de água aproximadamente: 4”

Tensão de entrada: 380V

Medidas aproximadas: 1523x1810x1918mm (CXLXA)

Peso líquido aproximado : 2600 kg (máximo)

- Assistência técnica autorizada em Goiânia;

Os produtos deverão ser entregues e instalados de forma única, com um prazo de entrega de até 120 (cento e vinte) dias

contados da solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo para a entrega dos mesmos.

 OBSERVAÇÕES 

TOTAL

Secador rotativo capacidade de carga de aproximadamente 60kg, equipamento 

em aço AISI 1020 pintura eletrostática a pó, cesto em inox, controlador digital de 

temperatura e tempo com aviso sonoro e resfriamento no final do ciclo, porta de 

acesso ampla fácil abertura e fechamento, botão de emergência e sistema de 

segurança com trava eletromecânica, proteções fixas em todos os elementos de 

transmissão, revestimento interno em fibra cerâmica, sistema de aquecimento por 

meio de resistências aletadas, sistema de transmissão por moto-redutor e 

correntes. gaveta coletora de felpas frontal de fácil acesso e limpeza. Certificados 

de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica e NR12; 

Garantia mínima de 12 meses.

Rotação do cesto (+- 3 rpm): 20 rpm,

Potência do motor aproximadas: 1,5/1,1cv/kw (mínimo)

Potência motor da exaustão aproximadas: 2/1,5 cv/kw (mínimo)

Tensão de entrada: 380 V

Medidas aproximadas: 1860x1655x2150mm (CXLXA)

Peso líquido aproximado: 900 kg (máximo)

- Assistência técnica autorizada em Goiânia;

 Favor LER o termo de referência que segue anexo. Todas as especificações do produto constam no Termo de Referência Nº 084/2021-GGI  

e Edital Nº 109/2021-GAPS. 

A Entrega dos produtos deverão ser entregues e instalados  em  GOIÂNIA - GO  , nos seguintes endereços abaixo

Casa do Interior de Goiás – CIGO: Rua R-3, nº 120 – Setor Oeste – Goiânia – Go /Contato: 3201-9530/9509 Coordenadora: Andrea Maria 

Mendes C. A. Coutinho



O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e nº

de conta em sua proposta.

 O contrato terá vigência de 06 (seis)  meses, a partir da sua assinatura.

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:
Nota Fiscal: Serviço:

 Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que 

detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de 

acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

 A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto.

Centro de Idosos Sagrada Família – CISF:Alameda do Contorno, nº 3.093 – Jardim Bela Vista – Goiânia-Go/ contato: 32019600/ 9608 

Coordenadora: Cecilia Caetano da Rocha Lima

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento

fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.


