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PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2020

PROCESSO Nº. 081/2020 Data de abertura: 08/10/2020 Horário: 09:00 horas TIPO: 
Menor Preço Por Lote Objeto: “Aquisição de uma balança eletrônica para pesagem de 
bovinos, com capacidade mínima de 5.000 (cinco mil) kg, fabricada em madeira de lei 
sendo (Faveiro Ferro, Itaúba ou Garapeira), com dimensões mínimas de 2,50m de largura 
x 4,00m de comprimento x 2,00m de altura, com 02 (dois) portões de correr em cada 
umas das laterais de 4,00m, sendo um de entrada e outro de saída, com espaçamento 
pequenos entre os vãos das tábuas, aumentando a segurança dos animais para evitar 
que enfiem as patas nos espaços, com pesador eletrônico (luz e bateria), fonte de energia 
elétrica 110/220V através de carregador bivolt de bateria interna (incluída), direto na rede 
via cabo (incluído) ou através de bateria externa comum de 12V, com aterramento da 
parte eletrônica já instalado, parafusos zincados, as partes fabricadas em aço devem sem 
pintadas com esmalte especial e fundo anti-corrosão, chassi da balança equipado com 04 
(quatro) macaquinhos laterais, para elevação e/ou alívio dos sensores de carga, suporte/
pedestal para balança eletrônica, produto deverá ser entregue e instalado no Parque de 
Exposições Portal do Sudoeste no Município de Clevelândia, Estado do Paraná por conta 
do fornecedor, com no mínimo 05 (cinco) anos de garantia para a parte em madeira e 01 
(um) ano de garantia para a parte eletrônica”, sendo que a aquisição dar-se-á no período 
de 30 (trinta) dias, na quantidade e especificações mencionadas no Termo de Referência 
anexo “I” do edital. Considerando as informações constantes do processo licitatório em 
epigrafe, o Prefeito do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a 
homologação do mesmo em nome do licitante adiante mencionado:
PROPONENTE: AWB LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI – ME., inscrita no CNPJ nº. 
19.939.011/0001-60.

Lote Item Quant. Unid. Descrição
Valor Unit. 
(R$.)

Valor Total
(R$.)

01 01 01 Unid.

Balança eletrônica para pesagem de bovinos, com capacidade 
mínima de 5.000 (cinco mil) kg, fabricada em madeira de lei 
sendo (Faveiro Ferro, Itaúba ou Garapeira), com dimensões 
mínimas de 2,50m de largura x 4,00m de comprimento x 2,00m 
de altura, com 02 (dois) portões de correr em cada umas das 
laterais de 4,00m, sendo um de entrada e outro de saída, com 
espaçamento pequenos entre os vãos das tábuas, aumentando 
a segurança dos animais para evitar que enfiem as patas 
nos espaços, com pesador eletrônico (luz e bateria), fonte de 
energia elétrica 110/220V através de carregador bivolt de bateria 
interna (incluída), direto na rede via cabo (incluído) ou através 
de bateria externa comum de 12V, com aterramento da parte 
eletrônica já instalado, parafusos zincados, as partes fabricadas 
em aço devem sem pintadas com esmalte especial e fundo 
anti-corrosão, chassi da balança equipado com 04 (quatro) 
macaquinhos laterais, para elevação e/ou alívio dos sensores de 
carga, suporte/pedestal para balança eletrônica, produto deverá 
ser entregue e instalado no Parque de Exposições Portal do 
Sudoeste no Município de Clevelândia, Estado do Paraná por 
conta do fornecedor, com no mínimo 05 (cinco) anos de garantia 
para a parte em madeira e 01 (um) ano de garantia para a parte 
eletrônica.

24.250,00 24.250,00

Clevelândia, 26 de outubro de 2020. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal
Cod344097


