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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 00026/2020(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 CADEIRA DE
RODAS

Unidade 45 R$ 746,7500 R$ 746,7500 R$ 33.603,7500

Marca: DUNE
Fabricante: DUNE
Modelo / Versão: RX 60
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira de rodas uso adulto, fabricada em aço/ferro pintura epóxi, estofamento em
curvin ou napa, rodas traseiras de 24 1D, com pneus maciços, rodas dianteiras mínimo 6 1D maciças e giratórias, freios bilaterais,
apoio de braços fixo, capacidade para mínimo 85 kg, larguras do assento mínimo 40/44 cm, pés removíveis ou rebatível lateralmente,
com elevação de pernas, dobrável em X.

Total do Fornecedor:R$ 33.603,7500
 

33.782.570/0001-30 - ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

2 CADEIRA DE
RODAS

Unidade 7 R$ 2.379,5000 R$ 1.980,0000 R$ 13.860,0000

Marca: Ortomix
Fabricante: Ortopedia Brasil Ltda.
Modelo / Versão: Super Standard
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeiras de rodas para obeso, confeccionada em alumínio tubular ou aço carbono, com
pintura epóxi, dobrável em x, apoio para braços escamoteável, apoio de pés com altura ajustável eleváveis, rodas traseiras grandes
(24 polegadas) com pneus infláveis, com rolamentos blindados, rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços de no
mínimo 6´, ambas providas de rolamentos blindados nos seus eixos, eixos de aço reforçado, freios bilaterais, assento e encosto em
tecido de nylon impermeável de alta resistência, acompanha uma almofada em espuma com mínimo de 3 (três) centímetros de
espessura no tamanho do assento, forrada com o mesmo tecido da cadeira com velcro para fixação; assento reforçado com largura
mínima de 60cm, manoplas emborrachadas para condução por terceiros. capacidade de carga até 150kg ou superior. Garantia mínima
de 1 ano contra defeito de fabricação (peças e serviços). Registro do produto na ANVISA.

Total do Fornecedor:R$ 13.860,0000
 
 

Valor Global da Ata:R$ 47.463,7500
(*) 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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