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PREGÃO ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

Pregão Eletrônico   Nº 00013/2021 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

14.538.322/0001-01 - DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Caixa comando
sinaleira

Unidade 52 R$ 149.933,3300 R$
1.157,6900

R$ 60.199,8800

Marca: Fokus
Fabricante: Fokus Brasil Sinalização
Modelo / Versão: BOTOEIRAS PARA PEDESTRES SONORAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 01 - BOTOEIRAS PARA PEDESTRES SONORAS. Botoeiras retangulares com
furação feita em colunas com o mesmo número de furos. Fabricados em alumínio. Acabamento: pintura epóxi - cor cinza. Grau de
Proteção: IP65 (até 3 furos) IP54 (acima de 3 furos). Caixa Baixa: elementos com até 1NA + INF Caixa Alta: elementos com até 2NA
+ 2NF Dispositivo Acessível para auxílio da travessia de pessoas com deficiência visual que compõe-se de botoeira inteligente com
sinal sonoro com placa de leitura em braile conforme dispõe a Legislação Federal composta pelo Art. 9º da Lei 10.098/00 e pelo Art.
17 do Decreto 5.296/04. Declaramos que os materiais são novos e de primeira qualidade. Caso a nossa proposta seja aceita,
comprometemo-nos a fornecer os materiais no prazo, local, condições e especificações previstas no Edital, contados a partir do
recebimento da respectiva nota de empenho. GARANTIA: conforme os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor
(Lei n.° 8.078, de 1990) ou o prazo estipulado pela fabricante, o que for maior, contra quaisquer espécies de defeitos, contados da
data efetiva da entrega, devendo a contratada, após a comunicação da CONTRATANTE, providenciar, no prazo máximo de 30 dias
úteis, as devidas correções/substituições. Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 90
(noventa) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma. Prazo de entrega de 90 (noventa) dias à partir da assinatura da ordem
de serviços. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um
compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Total do Fornecedor: R$
60.199,8800

 
 

Valor Global da Ata: R$
60.199,8800

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar

javascript:self.print()

