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PROPOSTA 
COMERCIAL 

Contagem, 08 de JANEIRO de 2020.

Locação de Purificadores

PROCESSO: 6013.2019/0003650-6
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 08/2019-COBES



 

 
                                     
                                                                              
 
 
 
 

  

 
    

  

 
    

 

      
 
 

      
 
 

 

 
 

    
    

   

 
        
      
    
   

        
      
   
   

  

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

        

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

  

 

 
 
 
 

  

 

    

 
 
 

  

  

 
 

  

Cargo: Gerente Comercial | Contratos e Licitações
CPF: 113.051.816-70
RG: MG 16.599.666

Nome: Larissa Miranda Teixeira

 
 

    

 
 

 

 

 
 

  

 

PROCESSO: 6013.2019/0003650-6
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 08/2019-COBES

Proposta de Preços  -  08 janeiro de 2020

Dados Bancários: Banco do Brasil AG:  503-7 CC: 157840-5

E-mail: larissa@brazon.com.br | comercial@brazon.com.br
Telefone: (31) 3072-2231
Endereço: Rua Reginaldo de Souza Lima, 696, Bernardo Monteiro - Contagem/ MG - CEP: 32010-370 
CNPJ: 09.114.027/0001-80
Nome da empresa: TMS COMERCIO E LOCACAO DE PURIFICADORES EIRELI

                                                                                                   CONTAGEM, 08 de janeiro de 2020

obra.
Edital, independentemente de demais compromissos porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de 
03. Declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos da especificação contida no Anexo I deste 

correspondente, no que lhe for pertinente.
redação que lhe atribuiu a Lei Complementar 147/2014, e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste 
52.091/2011, 54.102/2013 e 56.475/2015, das Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, com a 
bem como às disposições da Lei Municipal nº 13.278/2002, dos Decretos Municipais nº 43.406/2003, nº44.279/2003, nº 46.662/2005, 
02. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições do EDITAL e Anexos, relativos à licitação supra, 

decorrentes desta licitação.
01. Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações 

DAS DECLARAÇÕES:

 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias corridos contados a partir da data da apresentação da proposta.
 PRAZO DE INÍCIO: 20 dias corridos contados a partir da data da retirada da Nota de Empenho e/ou ordem de Início.
Conforme relação constante no ANEXO VII do presente Edital de Pregão.

acima mencionado, nas seguintes Técnicas do Objeto condições:
pelo presente, propõe a prestação de serviços do(s) objeto(s) adiante, descrito no ANEXO I -Especificações, do edital de pregão 

mailto:comercial@brazon.com.br
mailto:larissa@brazon.com.br


Ao contratar a solução de Locação, sua empresa tem atendimento 
capacitado e exclusivo para garantir água pura 24hrs  por dia.

Locando equipamentos com a Brazon, sua empresa conta com:

- Vistoria antecipada nos pontos de instalação feita diretamente pela empresa; 
- SAC de atendimento exclusivo ao cliente;
- Suporte técnico eficaz diretamente pela empresa e não por terceirizados;
- Assistência técnica preventiva periodicamente;
- Assistência técnica corretiva em até 24 hrs; 
- Entrega e instalação imediata dos equipamentos;
- Treinamento e auxilio quanto à utilização dos equipamentos;
- Equipamentos de alta performance e qualidade na purificação da água:

Vantagens na locação de um brazon para a sua empresa:

Empresas e órgãos Públicos que optam pelo contrato de Locação de Purificadores de agua e Bebedou-
ros, conseguem reduzir em media 70% dos custos com agua.  As vantagens de  locar um equipamento 
são inúmeras: 
- A locação é contratada por tempo flexível ou um tempo mínimo de 12 meses, adaptando-se à necessi-
dade do cliente.
- O suporte é realizado por técnicos especializados
- O aluguel de equipamentos permite também a redução de contratação de mão de obra. O órgão / 
empresa direciona a contratação de pessoal somente para os pontos importantes do processo e elimi-
na a manutenção de equipamentos. 
- Elimina sucatas e equipamentos velhos nos patrimônios das empresas. 
- Diminui significativamente custos com manutenção de equipamentos e peças para reparo.
- Elimina os gastos com aquisição constate de água mineral. 
- Melhora de forma significativa a qualidade da água consumida. 
- Redução do impacto ambiental, substituindo o uso de galões de água.
- Atendimento em todo Brasil.

Valorizando
sua vida.
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Valorizando
sua vida.

Todas as manutenções preventivas e corretivas relacionadas ao 
equipamento são de responsabilidade da Brazon. 

Vistoria Prévia:
 
É realizada uma vistoria nos locais de instalações dos equipamentos e mapeado 
todos os locais para agendamento e programação da instalação dos equipamentos.  

Instalação: 

Uma equipe capacitada realiza o processo de instalação dos equipamentos conforme cronograma e 
relatório elaborados após a vistoria prévia. 

Assistência Técnica Preventiva: 

- Verificação estética do aparelho;
- Verificação de mangueiras e conexões externas do aparelho;
- Verificação de peças e componentes internos e externos do aparelho;
- Verificação do funcionamento de refrigeração;
- Teste de reação química que mede a saturação do elemento filtrante;
- Troca do elemento filtrante (quando necessário);
- Sanitização interna do aparelho via cloração pós- elemento filtrante;
- Higienização e sanitização da bica retrátil;
- Limpeza externa do aparelho.

Assistência Técnica Corretiva:

- Deverá acontecer a qualquer momento, a fim de reparar qualquer dano no aparelho, seja ele estético 
ou funcional.
- Reparos urgentes deverão ser atendidos, em no máximo 24 horas após o chamado.
- Exemplos de reparos emergenciais: Aparelho não sai água, vazamentos, areação da água, gosto ruim.
- Reparos normais, atendimento em no máximo 48 horas. 
- Toda manutenção será de responsabilidade da BRAZON. 

Exclusividade:

- vistoria antecipada nos pontos de instalação feita diretamente pela indústria e NÃO por terceiros; 
- Manutenções técnicas e preventivas periodicamente;
- Central de atendimento exclusivo ao cliente;
- Suporte técnico feito diretamente pela indústria BRAZON e NÃO por terceirizados;
- Entrega e instalação imediata dos equipamentos;
- Treinamento e auxilio quanto à utilização dos equipamentos;
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ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS DO PRODUTO Valorizando

sua vida.
1- Purificador de água 
Max Ice PETIT / Fabricante: Maxfilter
- Capacidade para refrigeração de, no mínimo, 3 litros de água/hora
- Certificado, conforme Norma NBR 14.908;
- Elemento filtrante de alta tecnologia certificado pelo Inmetro
- Classificação conforme norma do INMETRO
- Eficiência Bacteriológica
- Possui o selo do INMETRO/IFBQ – Certificação de Aparelhos para a Melhoria da Água.
- Fabricado em duas voltagens (220v ou 127v)
- Fabricado em material atóxico que não entra em contato com a água (ABS polipropileno impregnado 
com UV);
- Reservatório de água de inox blindado, com serpentina externa de cobre - Aproximadamente 3L
- Água Natural / Gelada / Fria 
- Termostato  para controle da temperatura ( 3ºa 10º ou temperatura ambiente);
- Fixação: Parede/ Bancada/ Pia;
- Bandeja retrátil para adaptação da Bica que permite o enchimento de recipientes maiores de 20 Cm (garrafas; 
jarras; etc. 

- Compressor hermético que proporciona um ótimo rendimento do sistema de refrigeração e ótimo 
desempenho com baixo consumo de energia elétrica;
- Utiliza gás ecológico R134;
- Dimensões: 30cm x 30cmx 35cm
- Peso máximo com água: 12KG
-Certificado, conforme Norma NBR ABNT 1608/2012;
-Selo do INMETRO/IFBQ – Certificação de Aparelhos para a Melhoria da Água;
-Certificação IFBQ - Classificação máxima em Retenção de Cloro (C-I)/ Classe A;
-Certificação IFBQ - Classificação máxima em Retenção de Partícula (P-I)/ Classe A;
-Certificação – Eficiência bacteriológica APROVADA;
-Certificação - Segurança Elétrica;
- Padrão de qualidade portaria nº 2914/2011 do ministério da saúde. 
- Contém acionamento (Continuo) na saída de água,  fornecendo  água natural na ausência de energia 
elétrica.
- Conexão direta à rede hidráulica, sem necessidade de reabastecimento manual e/ou utilização de 
garrafões de água. (Vazão média de 3.600 L/minuto) 
- Atende a NBR 9050 - Lei de Acessibilidade, possibilitando o uso por: cadeirantes com fixação em 
altura máxima de 73cm em relação ao piso e saída de água a no máximo 90cm.
- Instalação com contador de água (hidrometro) para controle de troca do elemento filtrante. 
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Valorizando
sua vida.

Purificador com sistema de mutifiltração e refrigeração da água 
(5 camaras de filtragem verticais )

1ª FASE: REDUÇÃO FÍSICA - ELEMENTO PP: Nesta primeira fase, o
 Elemento PP com microporos de alta tecnologia reduz a turbidez e a 
coloração produzidas pelas partículas como barro, areia, silte, lodo e ferrugem 
presentes nas tubulações de água previamente tratada;

2ª FASE: REDUÇÃO QUÍMICA - CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA: O carvão 
ativado impregnado com prata reduz o cloro livre, turbidez e compostos orgânicos causadores do mal 
cheiro e sabor da água previamente tratada;

3ª FASE: REDUÇÃO FÍSICA E QUÍMICA – MAXCELL: O Maxcell, com sua função bactericida remove 
amônia e cloraminas, regula o pH, remove metais pesados (chumbo, cromo, mercúrio, cádmio, prata, 
cobre, níquel, estanho, ferro e manganês).

4ª FASE: REDUÇÃO MICROBIOLÓGICA - CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA: O carvão 
ativado impregnado com prata reduz o cloro livre, turbidez e compostos orgânicos causadores do mal 
cheiro e sabor daágua previamente tratada.

5ª FASE: REDUÇÃO QUÍMICA E FÍSICA – MAXCELL: A última fase de retenção, o Elemento PP com 
microporos de alta tecnologia garante todos os processos ocorridos anteriormente na melhoria da 
qualidade da água de uso doméstico a ser consumida.

OBSERVAÇÃO:  Atendimento de acordo com todas as exigências do edital e seus anexos.   
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Para a Brazon, é sempre um prazer 
atendê-lo da melhor forma possível. 
Temos como objetivo oferecer todas as 
informações que necessita para 
adquirir os produtos da nossa marca e 
as melhores condições. Por isso, 
disponibilizamos serviços e produtos 
específicos, que se adequam ao seu 
ramo de negócio.

MUITO MAIS VANTAGENS 
PARA O SEU NEGÓCIO

Valorizando
sua vida.

(31) 3072 2231
brazon.com.br

Nossos purificadores 
possuem um exclusivo 

sistema de elevação do Ph da 
água.

ÁGUA ALCALINA
Todos purificadores são 

testados e certificados na 
portaria 344 do Inmetro.

CERTIFICAÇÃO
A gente cuida do seu 

purificador e da troca do 
elemento filtrante no 

prazo certo.

TRANQUILIDADE
Toda linha de purificadores 
Brazon con com 3 anos de 

garantia de fábrica.

MAIOR GARANTIA
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