
Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00073/2021 (SRP) 
 

Às 15:14 horas do dia 10 de junho de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00073/2021, referente ao
Processo nº 340, o pregoeiro, Sr(a) SAMANTHA MARQUES PECOITS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Banco regulável atividades em pé
Descrição Complementar: Banco com pé em ferro fundido e assento com encosto em madeira. Banco estruturado
por dois pés de ferro fundido com encosto madeira tratada para ficar exposta ao tempo. Tratada com Polisten ou
vernizes de alta qualidade, de marcas consagradas, como Suvinil, Coral, Sparlack, Sayerlack ou similares. As réguas
devem ser em madeira jatobá com um bom acabamento e tratamento, isentas de qualquer tipo de falhas e bem
niveladas, não devem apresentar quinas, as "arestas secas" devem ser lixadas de forma que apresentem um
acabamento levemente arredondado. As réguas devem ser fixadas de modo que os parafusos utilizados para fixação
não apresentem imperfeições nem fretas que facilitem o enrosco de tecidos ou possam gerar riscos aos usuários.
Dimensões mínimas do banco: Altura: 70cm Largura: 150cm Comprimento: 39cm Medidas mínimas das réguas: 5 x
2 x 150cm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 140 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 560,6900 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,10
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI , pelo melhor lance de R$ 475,0000 e a quantidade de 140
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 10/06/2021
15:14:39

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI, CNPJ/CPF:
36.953.803/0001-08, Melhor lance: R$ 475,0000

Fim do documento


