MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Processo n° 8.638/2018
Pregão Eletrônico nº. 042/2018
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 abaixo discriminadas.
Item

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

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, colocação simples ou dupla de
04
M²
815 vedação completa ou tipo ventilação. Eucatex
R$ 119,00
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.
Itens acima: BALIBOX COMERCIAL LTDA. – ME. – CNPJ. 38.951.430/0001-61
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, 08 de agosto de 2018.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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