MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Processo n° 8.428/2019
Pregão Eletrônico nº. 18/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por
delegação de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05,
fundamentado nos elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e
considerando a inexistência de recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso
XX, do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em
conformidade ao decreto nº. 80/2013, com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº.
10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, para as
empresas participantes com valores unitários abaixo discriminados, deixando de homologar o item
03 em virtude da única empresa proponente em não cumprir o item 11.10 da Seção I do edital, sendo
declarado o item como fracassado.
Valor
Item Unid.
Qtd.
Descrição do Objeto
Marca
Unitário
Arquivo de aço; mínimo 4 gavetas com
trilho telescópico Estrutura em chapa 26 e
24 (0,45mm e 0,60mm); corpo das
gavetas em galvalume chapa 26
(0,45mm); frente das gavetas em aço
chapa 26 (0,45mm); desliza por trilhos
corrediças com esferas; porta etiquetas
estampado na frente da gaveta; puxador
04
Unid.
03
Amapá
R$ 510,99
estampado na frente da gaveta com perfil
em pvc; fechadura com 2 chaves e
fechamento simultâneo das gavetas;
gabinete e frente das gavetas: pintura
eletrostática a pó (Tinta Híbrida) na cor
cinza; dimensões mínimas aproximadas
altura: 134 cm largura: 47 cm
profundidade: 50 cm.
Armário de aço PA 90 com 04 prateleiras
reguláveis e capacidade 20kg por
prateleira e 02 portas de abrir; chapa de
aço no mínimo 26 (0,45mm); reforço nas
05
Unid.
03
portas; fechadura com 02 (duas) chaves;
Amapá
R$ 450,00
pintura eletrostática em epóxi na cor
cinza; dimensões mínimas aproximadas:
altura: 198cm x largura: 90cm x
profundidade: 40cm.
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Cadeira fixa, tipo palito, sem braços,
estrutura em tubo de aço industrial
redondo na cor preta; assento e encosto
06
Unid.
12
Frisokar
R$ 67,99
separados;
estofados
em
espuma
laminada; revestidos de tecido corano na
cor azul.
Itens acima: LUCAS ANTÔNIO FRANKLIN REIS EIRELI ME CNPJ. 29.579.214/0001-46
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 19 de junho de 2019.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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