MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Processo n° 19.978/2019
Pregão Eletrônico nº. 53/2019

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Os itens do referido certame foram adjudicados pelo Pregoeiro Sr. Edson Carlos Pereira a
empresa participante com valores unitários abaixo discriminados.
Valor
Item Unid. Qtd.
Descrição do Objeto
Marca
Unitário
DIVISÓRIA - Instalada, chapa de fibra
madeira prensada baixa pressão, painel cego.
Painéis de chapa de fibra madeira prensada
de alta densidade, com acabamento
melamínico de baixa pressão e miolo celular
(tipo colmeia), revestido, espessura de
1.122 35mm. Montantes verticais e travessas
01
M2
Eucatex
R$ 135,00
horizontais em perfis de aço zincado ou
galvanizado com vazios para passagem de
fiação, rodapé em aço zincado ou
galvanizado, fixação por encaixe, com vazio
para passagem de fiação. Niveladores de
piso (tipo macaquinho) em aço zincado ou
galvanizado.
DIVISÓRIA COM PAINEL DE VIDRO Instalada, divisória chapa de fibra madeira
prensada baixa pressão painel + vidro.
Painéis de chapa de fibra de madeira
prensada de alta densidade, com acabamento
melamínico de baixa pressão e miolo celular
(tipo colméia), revestido, espessura de
35mm, na cor cinza. Vidro plano,
acabamento liso transparente ou canelado,
200 colocação simples ou dupla de vedação
02
M2
Eucatex
R$ 160,00
completa ou tipo ventilação. Montantes
verticais e travessas horizontais em perfis de
aço zincado ou galvanizado, com vazio para
passagem de fiação. Batente e baguetes para
colocação de vidro em aço zincado e
galvanizado. Rodapé em aço zincado ou
galvanizado, fixação por encaixe com vazio
para passagem de fiação. Niveladores de
piso (tipo macaquinho) em aço zincado ou
galvanizado.
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PORTA PARA DIVISÓRIA - 0,92m x
2,10m instalada, chapa fibra madeira
prensada pressão com ferragens 0,92m x
114 2,10m, dobradiça aço cromado com pino
03
Pç
Eucatex
R$ 465,00
bola aço 3 1/2x3", fechadura tipo tubular
completa. Dobradiças reforçadas de tambor
cilíndricos e fechaduras com chaves em
duplicata.
Itens acima: R&L IND. E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES EIRELI EPP.
CNPJ. 10.302.648/0001-76
Porto Ferreira, 09 de dezembro de 2019.

Edson C. Pereira
Pregoeiro
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