
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00035/2020

Às 12:31 horas do dia 11 de dezembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. EVANDRO BARROS WATANABE, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1293/2020, Pregão nº
00035/2020. 
 

Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: CONJUNTO CÂMARA FRIA
Descrição Complementar: Conjunto câmara fria, Vertical, com abertura de porta frontal reversível- Gabinete externo em
aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; - Montado sobre rodízios giratórios,
com sistema de freios DE adicionamento frontal. Rodizio construído em metal com adicionador de freio, com travamento anti-
corrosão. Banda de rodagem revestida em látex, silicone ou assemelhado; - Gabinete interno em aço inoxidável;- Gabinete
composto por, no mínimo, 05 gavetas (ou prateleiras), em aço inoxidável, perfuradas e deslizante, com distância mínima
entre elas ajustável e sistema de travamento. Quantidade mínima de 5 unid. para volume aprox. de 200L; Isolamento
térmico em Poliuretano injetado, espessura mínima de 70 mm; - Sistema de iluminação interna do gabinete por led, com
adicionamento automático na abertura de porta e mediante comando do usuário com porta fechada; - Porta de vidro, com
sistema ante embaçante NO FOG , fechamento automático com vedação de perfil magnético. Sistema de travamento com
chave ou senha - Dimensão externa aprox. em cm (compatibilizar com volume
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 50.050,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: F CARDOSO E CIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 26.114,1500 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 03/12/2020
15:40:38 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA,

CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, Melhor lance: R$ 26.114,1500

Homologado 11/12/2020
12:31:53
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WATANABE
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