
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000216/2020

TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA

CNPJ:  05.291.541/0001-30

RUA DOS OPERARIOS, 148 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - LEME - SP - CEP: 13617210

ANEXO - CONTRATO Nº 000216/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002768

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Eletrônico Nº 000060/2020 000722/2020

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

SELADORA DE EMBALAGENS
seladora - seladora de embalagens bivolt; mandíbula pedal
convencional máquina de soldar embalagens e películas
plásticas, fabricada com matérias primas de qualidade e
técnica simples de operação.
estrutura reforçada em tubo metalon e tampo de aço com
pintura epóxi.
mesa de apoio regulável em aço inox.
funcionamento baseado no princípio de aplicação simultânea
de pressão e calor: a pressão feita pelo pedal e calor
através de resistências tubulares.
pirômetro com regulagem até 300ºc que mantenha a
temperatura desejada.
mordentes em aço com banho de cromo.
datadores opcionais.
placa de proteção em aço inox para segurança das mãos do
operador.
chave seletora de voltagem 110/220v.
acompanhada de escova de aço para limpeza dos
mordentes, exceto versões com teflon nos mordentes.
garantia de 01 ano.
mordente horizontal 2 datadores,  resultando em 1 solda de
14mm estriada em sentido horizontal, possuir 2 aberturas
para datadores.
aplicações:
espessuras até 0.40mm (baixa/média) em:bopp / bopp
perolizado (biorientado polipropileno), pet (politereftalato de
etileno/poliéster), metalizada / laminada / aluminizada.
tipo: almofada, sanfonada, pouch e stand pouch, para
embalagens de café.
garantia mínima de 01 ano

3.460,001,00 3.460,000UND.004007

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              3.460,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              3.460,00

TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA:                        3.460,00
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