
Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00098/2019 

Às 11:30 horas do dia 04 de dezembro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente, Sr. VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo
nº 221/2019, Pregão nº 00098/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: EMBALADEIRA
Descrição Complementar: Conjunto de embaladeira/empacotadora/envasadora para leite ou suco, novo, sem uso,
vertical, automática, com tanque de recepção de no mínimo 150 litros com agitador. Equipamento que forma, envasa
e fecha automaticamente embalagens flexíveis termosoldáveis: filme de polietileno, nylon poli, laminados. Estrutura
da embaladeira e tanque de recepção totalmente em aço inox, construídos em aço inox aisi 304. Alimentação elétrica
trifásica. Datador hot stamping com duas linhas e regulagem para o local de impressão. Enchimento direto ou
temporizado. Dosador por bomba positiva helicoidal com controle por inversão de frequência. Movimento das prensas
com sistema pneumático. Permite conexão à limpeza cip (por circulação de água). Placa de comando com controle
lógico programável CLP com tela de interface touch screen. Capacidade de produção de 500 a 1000 embalagens por
hora de serviço. Proteção de segurança frontal de acrílico para o conformador. Sistema de resfriamento das soldas
por circulação de água. Tratamento do filme com lâmpada uv (lâmpada germicida). Volume de regulagem para
embalagem de 50 gramas até 1000 gramas. Sensor fotocélula. Demais condições conforme Anexo I do Edital do
certame.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 47.900,0000 Intervalo Mínimo entre Lances:-
Situação: Homologado

Adjudicado para: ALL WORK COMERCIAL - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 46.998,0000 , com valor
negociado a R$ 46.990,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 04/12/2019
10:05:12 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALL WORK COMERCIAL -
EIRELI, CNPJ/CPF: 18.007.154/0001-70, Melhor lance: R$ 46.998,0000,

Valor Negociado: R$ 46.990,0000

Homologado 04/12/2019
11:30:09
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