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PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA

 
Pregão Eletrônico   Nº 00006/2021(SRP) 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

30.149.559/0001-49 - DISTRIBUIDORA FXO EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 CAÇAMBA Unidade 38 R$ 7.565,4200 R$ 4.901,0000 R$ 186.238,0000
Marca: G2
Fabricante: G2
Modelo / Versão: G2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para transporte de
entulho e lixo; Fabricado em chapa de aço SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços externos e internos, cantoneiras em
chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de 38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa
de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada pelo processo MIG, em cordões contínuos, com arame de 1,2 mm de
alta penetração, pintura com fundo anti-ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em
atendimento as normas de segurança vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005. Deverá ser indicada a
marca.

2 CAÇAMBA Unidade 12 R$ 7.565,4200 R$ 4.901,0000 R$ 58.812,0000
Marca: G2
Fabricante: G2
Modelo / Versão: G2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa estacionaria tipo brooks com capacidade volumétrica de 5m³, para transporte de
entulho e lixo; Fabricado em chapa de aço SAE 1020, com espessura de chapa 1/8, com reforços externos e internos, cantoneiras em
chapa de aço com espessura de 4,25 mm; Pinos laterais em aço SAE 1045 de 38,21 mm de diâmetro, fixados em reforços de chapa
de aço de 4,25 mm de espessura; Estrutura totalmente soldada pelo processo MIG, em cordões contínuos, com arame de 1,2 mm de
alta penetração, pintura com fundo anti-ferruginoso, cor laranja. Pintura zebrada nas laterais e parte trazeira na caixa, em
atendimento as normas de segurança vigentes. Produto em conformidade com a Norma ABNT 14728/2005. Deverá ser indicada a
marca.

Total do Fornecedor: R$ 245.050,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 245.050,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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