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PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Pregão Eletrônico   Nº 00039/2013 

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.215.858/0001-97 - METALURGICA COMANDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

2 CAMA BELICHE unidade 350 R$ 750,6000 R$ 262.710,0000
Marca: Metalúrgica Comando
Fabricante: Metalúrgica Comando-Fabricação Própria
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA TRILICHE montada por meio dos encaixes de que é dotada, sem uso de
ferramentas, sendo constituída das seguintes peças: cabeceira de aço, um pé de aço, seis longarinas de aço e três estrados de
madeira compensada. Uma vez montada, a cama triliche permite o uso de três colchões com altura máxima de até 150 mm, um
sobre cada estrado. O limite de altura do colchão deverá ser indicado por uma linha de referência nas colunas da cabeceira.
Cabeceira: é formada por colunas confeccionadas em tubo de perfil retangular, nas dimensões 50 mm X 30 mm, com parede de 1,5
mm de espessura, altura de 2.280 mm, dispostos no sentido vertical. Essas colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal,
por seis travessas, das quais três em tubo de perfil oblongo, nas dimensões de 25 X 47 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e
comprimento de 800 mm; e as outras três travessas em tubo de perfil oblongo, com aba, nas dimensões 25 +25 * 70 mm, com
parede de 1,2 mm de espessura e 800 mm de comprimento. Essas travessas são soldadas aos tubos de perfil retangular e
interligadas, entre si, por meio de solda, dois a dois, um oblongo e outro oblongo com aba, por 3 (três) tubos de perfil circular,
diâmetro de 15,875 mm (5/8”), com parede de 1,0 mm de espessura e comprimento de 200 mm, dispostos no sentido vertical. Cada
cabeceira é fixada por seis conjuntos de pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos-guia de fixação do encaixe,
num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 X 50 mm (colunas). Pé da cama triliche: é composto por colunas,
confeccionadas em tubos de perfil retangular, nas dimensões de 30 X 50 mm, com parede de 1,5 mm de espessura e altura de 2.050
mm, dispostos no sentido vertical. Essas colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por meio de solda a cinco travessas,
das quais três em tubo de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800
mm de comprimento e a duas em tubo de perfil oblongo, nas dimensões de 25 X 47 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800
mm de comprimento. Integrada ao pé, haverá uma escada de seis degraus, quatro dos quais em tubo de perfil circular com diâmetro
de 19,05 mm (“3/4”), parede com 1,9 mm de espessura e comprimento de 285 mm, soldados em quatro tubos de perfil circular, com
diâmetro de 19,05 mm (3/4”) parede com 1,9 mm de espessura e comprimento de 910 mm, dispostos na vertical. Esses tubos
transpassam o tubo oblongo intermediário, que será o terceiro degrau. O quarto degrau será o aproveitamento do tubo oblongo com
aba inferior. No pé são fixados seis conjuntos de pinos-guias de fixação do encaixe, num total de 12 (doze) pinos, soldados aos tubos
verticais de 30 X 50 mm (colunas). Longarinas: confeccionadas em tubos de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25 + 25 * 70
mm, parede com 1,5 mm de espessura e comprimento de 1.994 mm, tendo soldadas em suas extremidades, um dispositivo de
fixação às colunas de cabeceira e do pé da cama. Este dispositivo será confeccionado com chapa de 3 mm espessura dobrada, na
forma de "U", sendo a fixação obtida por meio do encaixe do dispositivo aos pinos fixados nas colunas. Estrados de madeira: cada
estrado é confeccionado com uma única chapa de madeira compensada com dimensões de 1.990 mm de comprimento, 790 mm de
largura e 15 mm de espessura. Cada peça será provida de dois furos circulares com 40 mm de diâmetro, distando cada um 20 mm da
linha média transversal e 50 mm de uma borda lateral. Ponteiras: serão em números de quatro, confeccionadas de chapa estampada,
com medidas de 27 X 47 mm e espessura de 1 mm. Essas peças tem a finalidade de fazer o acabamento das extremidades
superiores dos tubos de perfil retangular de 30 X 50. Nestes são encaixadas e soldadas. Sapatas: serão em numero de quatro,
confeccionadas de chapa estampada, soldadas na extremidade inferior dos tubos de perfil retangular de 30 X 50 mm da cabeceira e
do pé do triliche, servindo-lhes de base. Dimensões Gerais: As medidas de comprimento e largura são tomadas em relação às
colunas da cabeceira e do pé triliche, a altura e tomada nas colunas da cabeceira, incluindo as sapatas. Comprimento total: 2.050
mm, largura total: 860 mm e altura: 2280 mm. Observação: nas triliches não devem possuir furos ou orifícios aparentes, peças
móveis ou que possam ser arrancadas ou desencaixadas do corpo principal da triliche, como as longarinas, sistemas de encaixe,
escada, sapatas, dentre outros. As peças que possuírem mecanismos de encaixes deverão ser soldadas após a sua instalação
objetivando a imobilidade da estrutura. Chapa de aço de 3 mm de espessura: natureza do material: aço laminado; especificação:
ABNT 1010/1020; espessura: 3 mm; aplicação: sistema de encaixe em forma de “U"; Chapa de aço de 1,9 mm: natureza do
material: aço laminado. Conforme termo de referência

Total do Fornecedor: R$ 262.710,0000
08.462.156/0001-04 - FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA -
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 ARMÁRIO unidade 593 R$ 356,6500 R$ 211.493,4500
Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM 6 PORTAS GRANDES DE GIRO - Deverá conter:
reforço vertical interno e quatro pés em aço com proteção em polipropileno para maior resistência, impedimento de ferrugem e
suporte do produto; tratamento fosfotizante e antiferruginoso; portas com venezianas para ventilação permanente; gancho interno
para roupas; pitão para cadeado. Medidas: profundidade: de 35 cm a 50 cm; altura: de 185 cm a 195 cm; comprimento: de 95 cm a
110 cm; Material: capa de aço 22 a 26. Cor cinza

Total do Fornecedor: R$ 211.493,4500
 
 

Valor Global da Ata: R$ 474.203,4500
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