
PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha

Capitania dos Portos de Santa Catarina/CPSC

Pregão Eletrônico   Nº 00001/2018(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

12.573.088/0001-10 - AR EXECUCAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 Manutenção / Reforma Predial sv 1 R$ 4.217,8000 R$ 4.217,8000
Marca: 

Fabricante: 

Modelo / Versão: 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ADEQUAÇÃO DE ESCADA - Adequação de escada com ajuste dos espelhos e pisos dos degraus atendendo a relação 2E+P = 62 a 64. Emprego
de blocos de concreto armados e grauteados para complemento da escada, com laje de concreto armado para o novo patamar e seis degraus novos. Argamassa de cimento e areia para
nivelamento e aprumo dos degraus. Reboco na lateral da escada para revestir os blocos de concreto.

2 Manutenção / Reforma Predial sv 6 R$ 973,0000 R$ 5.838,0000
Marca: 

Fabricante: 

Modelo / Versão: 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTAS - Fornecimento e instalação de porta maciça de madeira de lei, com almofadas, conforme modelo existente, medindo 0,80 x 2,10 m,
com 3 cm de espessura. Dobradiças de latão tamanho 3 1/2 x 3 , e fechadura de aço com acabamento em inox, com distância de broca de 55 mm para tráfego médio ou intenso.

4 Manutenção / Reforma Predial sv 10 R$ 206,0000 R$ 2.060,0000
Marca: 

Fabricante: 

Modelo / Versão: 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  JANELAS - Soleira de madeira Itaúba medindo 16 cm x 2,30 m, para substituição das soleiras das janelas existentes.
Total do Fornecedor: R$ 12.115,8000

18.707.234/0001-39 - CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

3 Manutenção / Reforma Predial sv 15 R$ 1.874,7200 R$ 28.120,8000
Marca: 

Fabricante: 

Modelo / Versão: 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JANELAS - Retirada de janela existente, e instalação de nova Janela de madeira do tipo  guilhotina, com células de vidro  com divisórias de
madeira conforme modelo existente, medindo 1,42 m x 1,54 m, com duas folhas móveis. Madeira itaúba. Ferragens conforme modelos existentes, tipo borboleta para fixação de folha
suspensa, e dois puxadores metálicos. Vidro  cristal comum liso, fixado  com filetes de madeira de lei. •Declaramos estar de acordo  com edital e seus anexos. •Prazo  de validade da
proposta: 60 dias.

6 Manutenção / Reforma Predial m² 1200 R$ 22,7800 R$ 27.336,0000
Marca: 

Fabricante: 

Modelo / Versão: 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO CCMSC - Pintura com duas demãos de tinta mineral a base de silicatos com acabamento fosco,
de 1° linha, para exterior nas cores SW6070, SW6071 e SW6072, sobre reboco devidamente preparado com lixação, raspagem, tratamento de fissuras por meio de aplicação de massa
niveladora flexível, e uma demão de fundo mineral. Pintura de esquadrias de madeira - portas e janelas - com tinta esmalte sintético acetinado, de 1° linha, sobre base preparada por meio
de lixação e aplicação de fundo preparador para madeira para esquadrias novas. Cor Colorado. •Declaramos estar de acordo com edital e seus anexos. •Prazo de validade da proposta: 60
dias.

7 Manutenção / Reforma Predial m² 1000 R$ 15,1500 R$ 15.150,0000
Marca: 

Fabricante: 

Modelo / Versão: 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINTURA INTERNA DO PRÉDIO PRINCIPAL DO CCMSC - Pintura interna de paredes e tetos, com tinta mineral a base de silicatos, acabamento
fosco em revestimento liso, de 1° linha. Com duas demãos sobre fundo mineral na superfície preparada, com raspagem e lixação, e aplicação de massa niveladora para tratamento de
fissuras. Tinta na cor SW 6070. Pintura de esquadrias de madeira - portas, janelas e rodapés -com tinta esmalte sintético acetinado, de 1° linha, sobre base preparada por meio de lixação e
aplicação de fundo preparador para madeira para esquadrias novas. Cor Colorado. •Declaramos estar de acordo com edital e seus anexos. •Prazo de validade da proposta: 60 dias.

8 Manutenção / Reforma Predial m² 1600 R$ 25,7300 R$ 41.168,0000
Marca: 

Fabricante: 

Modelo / Versão: 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINTURA GERAL - Pintura com duas demãos de tinta acrílica com acabamento fosco, de 1° linha, para exterior e interior, nas cores SW6070,
SW6071 e SW6072, sobre reboco devidamente preparado com lixação, raspagem, tratamento  de fissuras por meio de aplicação de massa niveladora flexível, e uma demão de fundo
mineral. Pintura de esquadrias de madeira - portas e janelas - com tinta esmalte sintético acetinado, de 1° linha, sobre base preparada por meio de lixação e aplicação de fundo preparador
para madeira para esquadrias novas. Cor Colorado. •Declaramos estar de acordo com edital e seus anexos. •Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Total do Fornecedor: R$ 111.774,8000

28.288.798/0001-38 - J. ALFANO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

5 Manutenção / Reforma Predial sv 1 R$ 12.179,9900 R$ 12.179,9900
Marca: 

Fabricante: 

Modelo / Versão: 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MASTRO DA BANDEIRA - Retirada de mastro da bandeira existente e instalação de novo mastro de madeira tratada com 15 metros de altura,
diâmetro de 25 cm, com os elementos constituintes conforme modelo existente. *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias*

Total do Fornecedor: R$ 12.179,9900

Valor Global da Ata: R$ 136.070,5900

Voltar
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