COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 076 / 2018
PROCESSO ADMINÍSTRATIVO: 04.613 / 2018
REGISTRO NA CGE N° 18 / 01107 – 7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005 / 2019
Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Comissão Permanente
de licitação, localizada na Av. das Baraúnas, 351, 3º. Andar – Salas 313 / 314, Bodocongó, Campina Grande-PB, a
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, daqui em diante designado meramente UEPB, inscrita no CNPJ/MF
sob o Nº 12.671.814/0001-37, neste ato representado pelo Reitor, Prof. ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR,
portador da Carteira de Identidade RG Nº 96002438580 SSP-CE e CPF/MF Nº 324.462.094-91, de acordo com as
atribuições que lhe foi conferido, em conformidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076 / 2018,
resolve, nos termos da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei Nº 10.520/02 e do Decreto
Nº 3.931/2001, Registrar os Preços para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A
ESCOLA AGRÍCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND – EAAC, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA UEPB. Resolve registrar os preços nos seguintes termos:

RAZÃO SOCIAL: MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ: 02.405.020 / 0001 – 78
ITEM UNID
01

MARCA
PREÇO
PREÇO
QDE
MODELO
UNITÁRIO GLOBAL

ESPECIFICAÇÃO

UNID AMASSADEIRA ESPIRAL 60L TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

GPANIZ
AE-60L

01

GPANIZ
CS500

01

16.744,44 16.744,44

A masseira espiral de 60 litros é o equipamento perfeito para a
preparação de várias massas diferentes em restaurantes,
pizzarias, panificadoras, hotéis e cozinhas industriais. Possui
capacidade para 60kg de massa pronta. Seu funcionamento é
eficiente, rápido e econômico. Possui corpo em aço SAE 1020 e
cuba em aço inoxidável. Seus mancais, monobloco tipo flange e
rolamentos autocompensadores garantem maior durabilidade ao
equipamento. Grades de proteção pintadas em epóxi. Seus
espirais são de ferro fundido com banho de estanho.
Acabamento de alta qualidade e resistência.
Capacidade: 60kg de massa pronta
Potência monofásica: 3,0Cv
Potência trifásica: 2,5 / 4,0Cv
Velocidade: 242Rpm
04

UNID CILINDRO SOVADOR
TRIFÁSICO

PARA

MASSAS

INDUSTRIAL

9.923,65

9.923,65

O cilindro sovador industrial é o equipamento ideal para
cilindrar e sovar massas em panificadoras, casas de massas e
estabelecimentos do ramo gastronômico. Possui um prático
sistema de abertura de rolos que proporciona maior segurança.
Seus rolamentos são blindados e mancais em ferro fundido.
Possui indicador de espessura visual. Para garantir a segurança
do operador, é equipado com comando duplo de botões de
emergência. Suas bandejas são em epóxi. Correias com
sistema de aperto rápido. Equipamento de fácil limpeza.
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Capacidade: 15 KG
Potência: 2 motores de 1,5 CV
Velocidade: 115 RPM
Abertura dos rolos: 24 mm
Voltagem: 220 / 380 V
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
15

UNID FORNO TURBO A GÁS 12 ESTEIRAS
Características:
Ideal para pão francês, pães e massas doces, sovados entre
outros;
Câmara interna com acabamento com pintura alta temperatura
resistente a oxidação;
Estrutura em fino acabamento em aço carbono com pintura
epóxi;
Acabamento frontal em aço inox escovado;
Porta com visor em vidro temperado;
Iluminação interna com proteção de vidro resistente a altas
temperaturas e choques térmicos;
Isolamento interno com lã basáltica;
Painel de comando embutido com teclas de programas, receitas,
timer, turbina, lâmpada a vapor, controlador digital para controle
do tempo de cozimento, temperatura a vapor, possibilitando
para gravar em sua memória 10 receitas diferentes de acordo
com o gosto de cada cliente;
Liga e desliga a turbina automaticamente ao abrir e fechar a
porta;
Rodízios que facilita o deslocamento;
Voltagem 220 v, 50/60Hz;
Baixo consumo de gás;
Disponível nas versões 8, 10 e 12 esteiras;
Capacidade MÍNIMA por fornada: 300 pães de 50 g;
Pães por hora: 900 unidades de 50 g.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

PROGÁS
STYLE
PRP12000

02

8.750,00 17.500,00

TOTAL DOS LOTE(S) ARREMATADO(S) – R$ 44.168,09 (Quarenta quatro mil, cento sessenta oito reais e nove
centavos).
RAZÃO SOCIAL: BEM10 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ: 24.375.213 / 0001 – 66
ITEM UNID
03

ESPECIFICAÇÃO

UNID CÂMARA CLIMÁTICA

MARCA
PREÇO
PREÇO
QDE
MODELO
UNITÁRIO GLOBAL
FRILUX
RF118

02

7.945,76 15.891,52

A câmara climática é ideal na refrigeração (3° a 9°C) e
no aquecimento (30° a 35°C). Sua estrutura externa é em aço
pré-pintado e interno aço inox 430, suas grades são também em
aço inox com capacidade para 20 ou 40 bandejas, com
isolamento em poliuretano injetado e com portas de vidro para
visualização com gaxetas removíveis. Possui rodízios para
facilitar a movimentação, fluido refrigerante R-134a (que não
agride a camada de ozônio), unidade condensadora hermética
com ventilação forçada (refrigeração), evaporador aletado com
ar forçado (refrigeração), baixa velocidade do ar de refrigeração
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(que não ressaca a massa), interruptor de micro ventilador
instalado na porta. O equipamento é de baixo consumo elétrico
e possui resistência imersa em água para vapor, (aquecimento /
fermentação e hidratação da massa), temporizador eletrônico
programável com sensor de temperatura e display cristal líquido,
bóia mecânico para controle do nível de água, sensor de nível
da água (sistema de segurança contra queima da resistência
elétrica), Classe climática '' T '', projetada para trabalhar em
ambientes até 43ºC. Baixo nível de ruído do compressor e fácil
acesso para possíveis limpezas ou manutenções.
Capacidade: 20 bandejas de 58 x 70cm
Unidade condensadora: 1/3HP
Potência da resistência: 500W
Micro ventilador: 1/40HP
Voltagem: 220v
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
TOTAL DOS LOTE(S) ARREMATADO(S) – R$ 15.891,52 (Quinze mil, oitocentos noventa um reais e cinquenta dois
centavos).
RAZÃO SOCIAL: BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 19.860.197 / 0001 – 67
ITEM UNID
05

ESPECIFICAÇÃO

MARCA
MODELO

UNID DIVISORA DE MASSAS MANUAL COM PEDESTAL FAZ 30 VENÂNCIO
DIVISÕES IGUAIS POR VEZ - ACABAMENTO EM EPÓXI
DMV30

QDE

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO GLOBAL

01

2.333,14

2.333,14

01

5.200,00

5.200,00

Para cortar massas em unidades de pão francês
Efetua 30 divisões iguais em cada operação
Base, navalhas de corte e eixo dentado em aço carbono
Base revestida em aço inoxidável
Estrutura e engrenagem da alavanca em ferro fundido
Carenagem em aço SAE 1020
Acabamento em pintura epóxi
Produção: 30 Pães Por Operação
Voltagem: 220v
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
06

UNID AMASSADEIRA RÁPIDA 15KG

VENÂNCIO
ARSV15NR

A amassadeira rápida com capacidade de 15kg é o
equipamento ideal para todas as operações de preparação de
massas industriais, semi-industriais e domésticas em padarias,
confeitarias, pizzarias e outros.
A masseira rápida prepara a massa em até 3 minutos,
aumentando o rendimento da sua produção de massas e
dispensando o uso de cilindro laminador. Seu motor de ótima
potência permite que a masseira trabalhe com toda a
capacidade e seu corpo é feito em aço 1020, e seu tacho
possui revestimento em aço 304, aumentando assim a higiene
e facilitando a limpeza.
Capacidade: 15kg de massa pronta
Potência: motor de 2Cv
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Velocidade: 286Rpm
Tensão: 220V
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
08

UNID MODELADORA DE PÃES

G. PANIZ
MPS250

01

4.600,00

4.600,00

A Modeladora de pães é ideal para modelar pães,
muito
utilizado
em
padarias,
confeitarias,
hotéis...
Economizando tempo e otimizando o trabalho. Seu corpo é
feito em aço SAE 1020 com pintura epóxi. Ela possui gabinete
fechado e proteção de segurança. Seu retorno é automático e
possui rolamento blindado. Os cilindros da amassadeira são
produzidos em aço SAE 1020 e revestidos em cromo duro. Sua
vantagem é possuir um exclusivo sistema de troca rápida e fácil
do feltro.
Potência MÍNIMA: motor de 1/4 CV;
Velocidade: 365 RPM;
Voltagem: 220V;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
TOTAL DOS LOTE(S) ARREMATADO(S) – R$ 12.133,14 (Doze mil, cento trinta três reais e catorze centavos).

RAZÃO SOCIAL: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 29.843.035 / 0001 – 74
ITEM UNID
07

ESPECIFICAÇÃO

MARCA
MODELO

UNID FORNO TURBO ELÉTRICO
VENÂNCIO
O forno turbo elétrico é ideal para assar pães, bolos, FCDEMT10
pizzas e similares. Possui menor consumo, maior isolamento
térmico e rápido aquecimento. Seu visual é super moderno a
montagem é sem rebites expostos e a maçaneta sem parafuso
de fixação exposto, sua câmara com cantos arredondados sem
presença de solda, possui também perfil de borracha que faz a
vedação diretamente no vidro, evitando assim a fuga de vapor
e calor. Seu sistema de vapor em forma de leque, com tempo
ajustável, consiste na evaporação imediata da água evitando a
concentração no fundo da câmara e possui fácil manutenção.

QDE

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO GLOBAL

03

8.500,00 25.500,00

01

3.200,00

Potência: motor 1CV
Tempo de aquecimento: 15min
Produção: no mínimo 750 pães por hora;
300 pães por fornada;
10 assadeiras
Dimensões mínima das assadeiras: 580 x 700mm
Voltagem: 220v
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
09

UNID DOSADOR / RESFRIADOR DE ÁGUA INOX
VENÂNCIO
O dosador é ideal para a refrigeração de água, sendo
RAI10
um auxilio no preparo de massas em padarias. Sua
temperatura é variável de +1° a +7°C e possui refrigeração
com evaporador tipo serpentina em aço inox, controlador
eletrônico digital com indicador de temperatura, tampa cega
em PSAI, revestimento externo da base em aço pré-pintado

3.200,00

4
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cinza e o corpo em aço inox 430 brilhante, tanque interno em
aço inox 304, chave boia para controle de abastecimento de
água no tanque e pés reguláveis.
Capacidade bruta: 100 litros
Tensão: 220V
Frequência: 60 ou 50 / 60Hz
Classe: 4
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
14

UNID ARMÁRIO DE CRESCIMENTO DE PÃO COM ESTEIRAS

VENÂNCIO
AC20E

02

1.200,00

2.400,00

Características:
Para crescimento ou descanso dos pães;
20 esteiras NO MÍNIMO 58x68 cm;
Totalmente em chapa de aço carbono, SAE 1020;
Acabamento em pintura a pó eletrostática, com base
fosfatizada;
Esteira para pão francês ou opcional para pão doce;
Visor de vidro na porta;
Totalmente desmontável;
Rodízios para facilitar o deslocamento;
20 esteiras 05 tiras;
Garantia MÍNIMA DE 12 MESES
TOTAL DOS LOTE(S) ARREMATADO(S) – R$ 31.100,00 (Trinta um mil, cem reais).

RAZÃO SOCIAL: BRASIDAS EIRELI
CNPJ: 20.483.193 / 0001 – 96
ITEM UNID
12

ESPECIFICAÇÃO

UNID REFRESQUEIRA DUPLA 220V

MARCA
MODELO

QDE

VENÂNCIO
RV216

01

PREÇO
UNITÁRIO
1.846,00

PREÇO
GLOBAL
1.846,00

Com capacidade para 30 litros (2 depósitos de 15 litros)
as refresqueiras BBS 2 podem ser usadas para sucos, água de
coco, suco de milho, chás, bebidas lácteas e achocolatados,
sendo ideais para lanchonetes, escolas, bares e restaurantes.
Características Técnicas
• Segurança e qualidade garantidas pelo Inmetro;
• Gás R134a: inofensivo à camada de ozônio;
• Depósito em policarbonato cristal injetado: higiênico e
resistente a impacto;
• Sistema de agitação com pá: próprio para bebidas de
maior ou menor densidade;
• Evaporador em aço inox 304; • Torneiras em
policarbonato
injetado,
totalmente
desmontáveis:
fácil
higienização;
• Termostato de temperatura regulável;
• Baixo consumo de energia: sistema de refrigeração
balanceado;
• Gabinete em aço inox 430 escovado;
• Pingadeira removível: facilita o manuseio e a
higienização.
• GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES
TOTAL DOS LOTE(S) ARREMATADO(S) – R$ 1.846,00 (Hum mil, oitocentos quarenta seis reais).
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A PRESENTE LICITAÇÃO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R$ 105.138,75 (Cento cinco mil, cento trinta

oito reais e setenta cinco centavos).

LOTES FRACASSADOS

02

10

11

13

CLÁUSULA I - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (DOZE) meses, a partir da sua publicação no D.O.E –
Diário Oficial do Estado da Paraíba.
A existência de preços registrados não obriga a UEPB a adquirir o material, sendo facultada a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA II - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
Sempre que julgar necessário, a UEPB solicitará, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, o
fornecimento do material registrado, na quantidade que for preciso, mediante Nota de Empenho. A Nota de
Empenho será enviada via fax ao FORNECEDOR, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.
CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076 / 2018, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
CLÁUSULA IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076 / 2018 seus anexos e a(s) proposta(s) da(s)
empresa(s): MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI / CNPJ: 02.405.020 / 0001 – 78; BEM10 COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI – ME / CNPJ: 24.375.213 / 0001 – 66; BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME / CNPJ:
19.860.197 / 0001 – 67; SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI / CNPJ: 29.843.035 / 0001 – 74; BRASIDAS
EIRELI / CNPJ: 20.483.193 / 0001 – 96
CLÁUSULA V- DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Campina Grande - PB para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da
presente ata.
Campina Grande - PB, 04 de fevereiro de 2019.

ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR
Reitor da UEPB

MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ: 02.405.020 / 0001 – 78

BEM10 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ: 24.375.213 / 0001 – 66

BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 19.860.197 / 0001 – 67

SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 29.843.035 / 0001 – 74

BRASIDAS EIRELI
CNPJ: 20.483.193 / 0001 – 96
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