
Pregão Eletrônico

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa, e Extensão da

UFJF

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00048/2017

Às 13:19 horas do dia 03 de julho de 2017, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. JOSE HUMBERTO VIANA LIMA JUNIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente 
ao Processo nº 09462017, Pregão nº 00048/2017. 

Resultado da Homologação

Item: 1 

Descrição: FREEZER
Descrição Complementar: Freezer vertical de ultra baixa temperatura, a -86ºC, com sistema de 
isolação a vácuo entre camadas de poliuretano nas paredes, capacidade interna de no mínimo 330 litros e 
no máximo 350 litros, interior em aço com proteção de camada de acrílico esmaltado evitando riscos e 
contaminações, operação de funcionamento controlado por microprocessador, controle de temperatura de 
- 50º a - 86ºC, com 2 portas internas com isolamento maciço e com fechadura tipo Eagle, trava da porta 
externa com chave além da possibilidade de se utilizar cadeado de segurança, interior com 4 
compartimentos e 3 prateleiras ajustáveis e removíveis em aço inox, sistema de refrigeração através de 2 
compressores em cascata, sendo o compressor de baixo estágio de pelo menos 3/4 HP. Display de 
temperatura iluminado e luzes de sinalização localizadas no topo do freezer permitindo fácil visualização a 
distancia mesmo com obstáculos frontais como bancadas de trabalho. Alarmes sonoros e visuais de alta e 
baixa temperatura, falta de energia, porta aberta e limpeza de filtro, todos independentes e alimentados 
por bateria recarregável. Indicador de temperatura e perfeito funcionamento através de LED luminoso. 
Deverá dispor de saí
Tratamento Diferenciado: - 
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Un 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 
Valor estimado: R$ 63.033,0000 Situação: Homologado 

Adjudicado para: NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , pelo melhor lance de R$ 
49.980,0000 . 

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Volta de 
Fase 

30/06/2017 
15:41:33

- Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Adjudicado 
30/06/2017 
16:52:26 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NOVA 
ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, 

CNPJ/CPF: 67.774.679/0001-47, Melhor lance: R$ 
49.980,0000

Homologado 
03/07/2017 
13:19:39

JOSE HUMBERTO 
VIANA LIMA 

JUNIOR 
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