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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Pregão Eletrônico   Nº 00010/2022(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.309.765/0001-33 - EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

4 Fragmentadora Papel Unidade 13 R$ 10.500,0000 R$ 7.913,2800 R$ 102.872,6400
Marca: Menno
Fabricante: Menno
Modelo / Versão: DESTROYER 250 BR P BIVOLT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTADEIRA DESTROYER 250 BR P BIVOLT Cor disponível Preto Tensão 127/220 V Nº máximo de
folhas (75g) 25 folhas Tipo de fragmentação Partículas de 3,9mm x 40mm Nível de segurança P4 Tempo de funcionamento Contínuo Potência 880 W
Velocidade de fragmentação 4 m/min Nível de ruído <60 dB (A) Abertura de inserção para papel 250 mm Abertura para CD/DVD e Cartões de PVC
125 mm Fragmenta grampos e clipes Sim Capacidade média de fragmentação 94 kg/h Acionamento Automático com sensor de presença de papel
Reversão Automatica e manual Volume da lixeira 60 litros Led de indicação Verde - ligado / Amarelo - lixeira aberta / Vermelho - sobrecarga ou
lixeira cheia Sensor de segurança Sim Sensor de segurança para lixeira Sim Sensor de lixeira cheia Sim Sensor de presença de papel Sim
Engrenagens metálicas Sim Separadores e pentes raspadores metálicos Sim Dimensões (mm) 440 (L) x 350 (P) x 775 (A) - 60 litros Peso líquido
41,8 kg - 60 litros Peso bruto 46,8 kg - 60 litros

Total do Fornecedor: R$ 102.872,6400
 

45.196.467/0001-97 - E. F. F. FILHO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

2 Armário Aço Unidade 25 R$ 3.030,9700 R$ 1.750,0000 R$ 43.750,0000
Marca: AMAPA-GRA 2/6
Fabricante: AMAPA
Modelo / Versão: ARMARIO/AÇO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Aço Material: Chapa Aço 22 , Acabamento Superficial: Pintura Lisa , Altura: 1,96 M,
Aplicação: Guardar Objetos Pessoais , Cor: Cinza , Largura: 093 CM, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pitão Para Cadeado , Profundidade:
50 CM, Quantidade Portas: 6U

Total do Fornecedor: R$ 43.750,0000
 

76.291.251/0001-34 - MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Armário Unidade 8 R$ 3.412,5000 R$ 2.400,0000 R$ 19.200,0000
Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC
Modelo / Versão: ET 108X 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  ARMÁRIO ALTO FECHADO Armário alto duas portas com tampo superior e rodapé metálico. Tampo
em madeira aglomerada com resina fenólica do po okasuper com par culas de granulometria fina de 25mm de espessura reves do com
laminado melamínico de baixa pressão ambas as faces, encabeçado com fita de borda PVC 3,0mm na parte frontal e nas demais arestas com fita de
borda de PVC de 1,5mm com alta resistência a impactos na cor do laminado. Corpo em madeira aglomerada com resina fenólica do po okasuper
com par culas de granulometria fina de 18mm de espessura reves do com laminado melamínico de baixa pressão ambas as faces na cor a definir,
encabeçado com fita de borda PVC com espessura 0,4mm de alta resistência a impactos. Porta em madeira aglomerada com resina fenólica do po
okasuper com par culas de granulometria fina de 18mm de espessura reves do com laminado melamínico de baixa pressão ambas as faces
encabeçada com fita de borda PVC com espessura 0,4mm de alta resistência a impactos, com dobradiças em aço de alta resistência automá ca,
com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 110º com sistema de alojamento interno
na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Sistema de puxadores
embu dos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Fechadura da porta com chave frontal, alma interna em
aço de alta resistência ao torque, com capa plás ca externa de proteção em polie leno injetado. Chave com sistema escamoteável para adaptar-
se ao móvel caso não seja re rada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Armário com fundo inteiriço e prateleiras em madeira aglomerada
com resina fenólica do po okasuper com par culas de granulometria fina de 18mm de espessura reves do com laminado melamínico de baixa
pressão ambas as faces na cor cinza matrix ou preto, encabeçadas com fita de borda PVC com espessura 0,4mm de alta resistência a impactos.
Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1020 20x50mm com tratamento an -corrosivo fosfa zante, pintura epóxi e secagem em estufa com sapata
reguladora de nível com rosca M6 em forma octogonal na cor preta. Variação máxima permi da de 5 % nos dimensionais. Comprimento= 80cm
Profundidade= 50cm Altura= 160cm

Total do Fornecedor: R$ 19.200,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 165.822,6400
(*) 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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