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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019

Processo nº 04-000.003/19-32

Lotes 01 ao 04

Objeto: Registro de preços para aquisição de móveis de aço, por preço unitário de cada item do lote, para atendimento às unidades escolares da
Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte – RME, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no anexo I
deste edital.

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas eletrônicas e o
encerramento da etapa de lances, julgou:

Lote (1) - ARMÁRIO EM AÇO (SICAM: 43409) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 25/01/2019 o licitante DISTRIBUIDORA SA GÔNDOLAS LTDA - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$965.000,00
(Novecentos e sessenta e cinco mil reais).

Em 05/02/2019 o licitante DISTRIBUIDORA SA GÔNDOLAS LTDA - ME foi inabilitado pelo descumprimento dos seguintes subitens do edital: 9.9
(É vedada a participação de um mesmo procurador como representante de licitantes diferentes em um mesmo lote. Entretanto, o Sr. Sebastião
Alves da Silva Júnior participou como representante de duas empresas no mesmo lote: Distribuidora SA Gôndolas Ltda – ME e SA Gôndolas de
Aço Ltda) e 13.1.1.2.1 - letra “c” (deixou de enviar o termo de encerramento do balanço. O termo de abertura não foi autenticado na Junta
Comercial de Minas Gerais). Nessa mesma data, o licitante LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS, 2º classificado com o valor global ofertado de
R$970.000,00 (Novecentos e setenta mil reais) passou à arrematante do lote.

Ainda em 05/02/2019 o licitante LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS foi inabilitado pelo descumprimento do seguinte subitem do edital: 13.1.2.4 -
letra “a” (deixou de enviar o Balanço Patrimonial Contábil do Resultado do Último Exercício Social). Também em 05/02/2019, o licitante F.N.S.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI, 3º classificado com o valor global ofertado de R$1.088.998,56 (Um milhão, oitenta e
oito mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) passou à arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.3.3 do edital o licitante 3º arrematante do lote apresentou os prospectos que foram analisados e aprovados
pela Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/02/2019, a empresa F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI foi
declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor
global de R$ 943.748,74 (Novecentos e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), para o fornecimento
de 1.537 unidades com o valor unitário de R$614,02 (Seiscentos e quatorze reais e dois centavos).

Em conformidade com o item 12 do edital o licitante E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ME manifestou sua intenção de
interpor recurso em 25/02/2019.

Aberto o prazo legal para apresentação das razões e contrarrazões recursais foram apresentadas as razões recursais por parte do licitante E.
TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ME em 01/03/19. Foram apresentadas as contrarrazões por parte do licitante F.N.S.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI.

Analisadas as razões recursais e as contrarrazões em 12/04/19, a Pregoeira da disputa acatou parcialmente as razões recursais interpostas, e
julgou o licitante F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI inabilitado no lote 01 em 16/04/2019, pelo descumprimento do
subitem 13.1.2.3 do edital (Os atestados de capacidade técnica apresentados não possuem quantitativos suficientes que representem no mínimo
20% do previsto para fornecimento no lote).



Ainda em 16/04/2019, o licitante JHONATAN BAGATOLI – ME 4º classificado com o valor global ofertado de R$1.088.999,99 (Um milhão, oitenta
e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) passou à arrematante do lote.

Em 26/04/2019, o licitante JHONATAN BAGATOLI – ME foi inabilitado e desclassificado por deixar de atender aos itens 12 e 13 do edital. Após
convocação da Pregoeira não apresentou documentação e proposta nos termos e prazo do edital. Nessa mesma data, o licitante E. TRÍPODE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ME, 5º classificado com o valor global ofertado de R$1.379.000,00 (Um milhão, trezentos e setenta e
nove mil reais) passou à arrematante do lote.

Em 08/05/2019, tendo em vista o valor unitário ofertado para este lote (R$897,20) se encontrar maior que o valor ofertado para o lote 02
(R$614,02), a Pregoeira da disputa solicitou a possibilidade do licitante 5º arrematante em apresentar uma nova proposta nos termos do subitem
11.18 do edital. Em 10/05/2019 o licitante E. Trípode Indústria e Comércio de Móveis ME, ofertou nova proposta no valor de (R$675,42).

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.3.3 do edital o licitante 5º arrematante do lote apresentou os prospectos que foram analisados e aprovados
pela Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 27/05/2019, a empresa E. TRÍPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ME foi
declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 11.18 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de
R$1.038.120,54 (Um milhão, trinta e oito mil, cento e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), para o fornecimento de 1.537 unidades com o
valor unitário de R$675,42 (Seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Lote (2) - ARMÁRIO EM AÇO (SICAM: 43409) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 25/01/2019 o licitante DISTRIBUIDORA SA GÔNDOLAS LTDA - ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$280.000,00
(Duzentos e oitenta mil reais).

Em 05/02/2019 o licitante DISTRIBUIDORA SA GÔNDOLAS LTDA - ME foi inabilitado pelo descumprimento do seguinte subitem do edital:
13.1.1.2.1 - letra “c” (deixou de enviar o termo de encerramento do balanço. O termo de abertura não foi autenticado na Junta Comercial). Nessa
mesma data, o licitante LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS, 2º classificado com o valor global ofertado de R$300.000,00 (Trezentos mil reais)
passou à arrematante do lote.

Ainda em 05/02/2019 o licitante LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS foi inabilitado pelo descumprimento do seguinte subitem do edital: 13.1.2.4 -
letra “a” (deixou de enviar o Balanço Patrimonial Contábil do Resultado do Último Exercício Social). Também em 05/02/2019, o licitante F.N.S.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI 3º classificado com o valor global ofertado de R$314.992,38 (Trezentos e quatorze mil,
novecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) passou à arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.3.3 do edital o licitante 3º arrematante do lote apresentou os prospectos que foram analisados e aprovados
pela Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 25/02/2019, a empresa F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI foi
declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor
global de R$314.992,26 (Trezentos e quatorze mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), para o fornecimento de 513
unidades com o valor unitário de R$614,02 (Seiscentos e quatorze reais e dois centavos).

Em conformidade com o item 12 do edital o licitante E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ME manifestou sua intenção de
interpor recurso em 25/02/2019.

Aberto o prazo legal para apresentação das razões e contrarrazões recursais foram apresentadas as razões recursais por parte do licitante E.
TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ME em 01/03/2019. Foram apresentadas as contrarrazões por parte do licitante F.N.S.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI.



Analisadas as razões recursais e as contrarrazões em 12/04/19, a Pregoeira da disputa acatou parcialmente as razões recursais interpostas, e
julgou o licitante F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI habilitado e classificado para o lote, mantendo sua decisão
anterior.

Lote (3) - ARQUIVO DE AÇO (SICAM: 43417) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 25/01/2019 o licitante F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$404.991,59 (Quatrocentos e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos).

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.3.3 do edital o licitante 1º arrematante do lote apresentou o prospecto que foi analisado e aprovado pela
Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 21/02/2019, a empresa F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI foi
declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$404.985,00 (Quatrocentos e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais),
para o fornecimento de 750 unidades com o valor unitário de R$539,98 (Quinhentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos).

O licitante E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ME enviou razões do recurso para o lote 03 intempestivamente em 25/02/2019.
Foram também apresentadas as contrarrazões por parte do licitante F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI.

Analisadas as razões recursais e as contrarrazões em 12/03/19, a Pregoeira da disputa acatou parcialmente as razões recursais interpostas,
pelo princípio da autotutela julgou o licitante F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI inabilitado no lote 03 em
16/04/2019, pelo descumprimento do subitem 13.1.2.3 do edital (Os atestados de capacidade técnica apresentados não possuem quantitativos
suficientes que representem no mínimo 20% do previsto para fornecimento no lote).

Ainda 16/04/2019, o licitante DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS LTDA – ME 2º classificado com o valor global ofertado de R$405.000,00
(Quatrocentos e cinco mil reais) passou à arrematante do lote.

Também em 16/04/2019 o licitante DISTRIBUIDORA SA GÔNDOLAS LTDA – ME foi inabilitado pelo descumprimento do seguinte subitem do
edital: 9.9 (É vedada a participação de um mesmo procurador como representante de licitantes diferentes em um mesmo lote. Entretanto, o Sr.
Sebastião Alves da Silva Júnior participou como representante de duas empresas no mesmo lote: Distribuidora SA Gôndolas Ltda – ME e SA
Gôndolas de Aço Ltda). Nessa mesma data, o licitante LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI 3º classificado com o valor global ofertado de
R$409.900,00 (Quatrocentos e nove mil e novecentos reais) passou à arrematante do lote.

Em 26/04/2019, o licitante LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI foi inabilitado pelo descumprimento dos seguintes subitens do edital:
13.1.2.4 - letra “c” (deixou de enviar os termos de abertura e encerramento do balanço) e 13.7 (Registrou o balanço após a data de abertura das
propostas eletrônicas). Nessa mesma data, o licitante JHONATAN BAGATOLI – ME 4º classificado com o valor global ofertado de R$524.999,99
(Quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) passou à arrematante do lote.

Em 03/05/2019 o licitante JHONATAN BAGATOLI – ME foi inabilitado e desclassificado por deixar de atender aos itens 12 e 13 do edital. Após
convocação da Pregoeira não apresentou documentação e proposta nos termos e prazo do edital. Nessa mesma data, o licitante LOGGERAIS
INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, 5º classificado com o valor global ofertado de R$525.000,00 (Quinhentos e vinte e cinco mil
reais) passou à arrematante do lote.

Em 03/05/2019, tendo em vista o valor unitário ofertado para este lote (R$700,00) se encontrar maior que o valor ofertado para o lote 02
(R$539,98), a Pregoeira da disputa solicitou a possibilidade do licitante LOGGERAIS INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em
apresentar uma nova proposta nos termos do subitem 11.18 do edital. Em 22/05/2019 o licitante 5º arrematante do lote não ofertou nova
proposta.

Em 27/05/2019 o licitante LOGGERAIS INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado a pedido sob a alegação de que
“por conta da alteração do valor unitário do mobiliário, esta empresa não consegue fornecer o material com o valor proposto”, conforme
documento anexo aos autos. Nessa mesma data, o licitante E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ME, 6º classificado com o
valor global ofertado de R$579.443,00 (Quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais) passou à arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.



Em 06/06/2019, tendo em vista o valor unitário ofertado para este lote (R$772,59) se encontrar maior que o valor ofertado para o lote 04
(R$539,98), a Pregoeira da disputa solicitou a possibilidade do licitante 6º arrematante em apresentar uma nova proposta nos termos do subitem
11.18 do edital. Em 07/06/2019 dentro do prazo de 24 horas, o licitante, 3º arrematante do lote, ofertou nova proposta no valor de R$593,97
(Quinhentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos)/ Unidade, conforme mensagem postada no chat de mensagens do Banco do
Brasil.

Em conformidade com o subitem 12.3.3 do edital o licitante 6º arrematante do lote apresentou os prospectos que foram analisados e aprovados
pela Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 12/06/2019, a empresa E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ME foi
declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 11.18 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de
R$445.477,50 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), para o fornecimento de 750
unidades com o valor unitário de R$593,97 (Quinhentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos).

Lote (4) - ARQUIVO DE AÇO (SICAM: 43417) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Em 25/01/2019 o licitante F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado
de R$134.995,00 (Cento e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais).

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à compatibilidade do
preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a classificação da proposta da empresa
supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.3.3 do edital o licitante 1º arrematante do lote apresentou o prospecto que foi analisado e aprovado pela
Secretaria Municipal de Educação.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 21/02/2019, a empresa F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI foi
declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$134.995,00 (Cento e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais),
para o fornecimento de 250 unidades com o valor unitário de R$539,98 (Quinhentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos).

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a Pregoeira declarou encerrados os trabalhos.

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 – LOTES 01, 03 E 04

Processo nº 04-000.003/19-32

Objeto: Registro de preços para aquisição de móveis de aço, por preço unitário de cada item do lote, para atendimento às unidades escolares da
Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte – RME, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no anexo I
deste edital.

Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta
licitação à:

Lote (1) – ARMÁRIO EM AÇO (SICAM: 43409) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: E. TRÍPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ME.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$1.038.120,54 (Um milhão, trinta e oito mil, cento e vinte reais e cinquenta e quatro centavos).

Lote (3) – ARQUIVO DE AÇO (SICAM: 43417) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.



- EMPRESA: E. TRÍPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ME.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$445.477,50 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

Lote (4) - ARQUIVO DE AÇO (SICAM: 43417) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$134.995,00 (Cento e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais).

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - LOTE 02

Processo nº 04-000.003/19-32

Objeto: Registro de preços para aquisição de móveis de aço, por preço unitário de cada item do lote, para atendimento às unidades escolares da
Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte – RME, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no anexo I
deste edital.

Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta
licitação à:

Lote (02) - ARMÁRIO EM AÇO (SICAM: 43409) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$314.992,26 (Trezentos e quatorze mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos).

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística

HOMOLOGAÇÃO FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - LOTES 01 AO 04

Processo nº 04-000.003/19-32

Objeto: Registro de preços para aquisição de móveis de aço, por preço unitário de cada item do lote, para atendimento às unidades escolares da
Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte – RME, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no anexo I
deste edital.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de móveis de aço, por preço unitário de cada item do lote, para
atendimento às unidades escolares da rede municipal de educação de Belo Horizonte – RME, por um período de 12 (doze) meses, conforme
especificações constantes no anexo I deste edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado
às seguintes empresas que ofertaram os menores preços:

Lote (1) – ARMÁRIO EM AÇO (SICAM: 43409) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: E. TRÍPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ME.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.



- VALOR GLOBAL: R$1.038.120,54 (Um milhão, trinta e oito mil, cento e vinte reais e cinquenta e quatro centavos).

Lote (02) - ARMÁRIO EM AÇO (SICAM: 43409) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$314.992,26 (Trezentos e quatorze mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos).

Lote (3) – ARQUIVO DE AÇO (SICAM: 43417) - COTA PRINCIPAL - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: E. TRÍPODE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ME.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$445.477,50 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

Lote (4) - ARQUIVO DE AÇO (SICAM: 43417) - COTA RESERVADA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

- EMPRESA: F.N.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO EIRELI.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$134.995,00 (Cento e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais).

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


