
Pregão Eletrônico

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Agencia Estadual de Metrologia

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00027/2013

Às 11:01 horas do dia 04 de novembro de 2013, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente, Sr. SERGIO MAIA MIRANDA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
21016113/13, Pregão nº 00027/2013.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: PUNCAO - FERRAMENTA
Descrição Complementar: Equipamento portátil de marcação por punção, com as seguintes características: Deverá
marcar materiais como plásticos em geral, ferro fundido e aço inoxidável; Cabeça de gravação em metal duro para
materiais com dureza de até 60 HRC (Rockwell hardness); Potência de 80 W +/- 4W; Frequência de gravação 90 Hz
+/- 9 Hz; Bivolt; Ter funcionalidade para opção da profundidade da gravação e permitir profundidade mínima de 0,2
mm; ser totalmente autônoma em relação à programação; Entrada para conexão de teclado;Unidade de comando
integrada à cabeça de marcação;Display de  cristal  líquido;Software de marcação  residente;Fonte  de alimentação,
bateria  para operação  autônoma e carregador de bateria;Dispor área  de marcação com mínimo de 50 mm x 40
mm;Possuir matriz de pontos de alta resolução;Funcionalidade para ajustar a altura dos caracteres;Permitir marcação
radial  e  em  arco  de  círculo;Marcação  em  ângulo  variável  no  plano  da  área  de  marcação;Permitir  gravar  com
compressão de caracteres;Atualização automática de data e hora;Sistema de numeração automática programável;
Manual de operação integralmente em português;Garantia mínima de 12 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 20.629,6700 Situação: Homologado

Adjudicado  para:  PREQUIP  -  COMERCIAL  DE  EQUIPAMENTOS  EIRELI  -  EPP  ,  pelo  melhor  lance  de  R$
100.000,0000 , com valor negociado a R$ 20.629,6700 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
04/11/2013
10:58:00

-
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PREQUIP - COMERCIAL

DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 04.879.948/0001-10, Melhor
lance: R$ 100.000,0000, Valor Negociado: R$ 20.629,6700

Homologado
04/11/2013
11:01:22

SERGIO
MAIA

MIRANDA

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.
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