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Situação

Nr. do Processo:
Fornecedor:

56/2020
93307 - DANUSA DARA BOTTOLI MEI

Licitação: 16/2020 - PR Data da Homologação:

1 01-05-5010 Fornecimento e instalação de persianas novas, tipo
verticais, sob medida, com proteção tipo blackout,
giratórias e retráteis, com lâminas de aproximadamente
90mm de largura, sobreposição mínima das lâminas de
12mm, altura e largura variáveis conforme local de
instalação, tecido composto, no mínimo por 75% de
poliéster, na cor creme, comandadas por correntes de
pvc e cordões de polipropileno de alta resistência, trilho
em alumínio anodizado na cor natural e corrente de
base pvc, com fornecimento de todos e quaisquer
materiais e acessórios necessários à correta instalação
das persianas, incluindo a retirada das persianas
antigas.

ipe M2 500,000 0,0000 67,0000 33.500,00 Venceu

Total do Fornecedor --------> 500,000 33.500,00

Nr. do Processo:
Fornecedor:

56/2020
93310 - LEDS PERSIANAS & DECORAÇÕES EIRELI

Licitação: 16/2020 - PR Data da Homologação:

2 01-05-5011 Fornecimento e instalação de persianas novas, tipo
horizontais 25mmX0.21mm, com lâminas em alumínio:
a persiana deverá ser na cor creme; espaçamentos de
2 cm entre as lâminas; hastes de comando em acrílico
tubular; cordões de acionamentos e cintas de poliéster;
o acabamento das lâminas deverá ser de pintura à
base de poliéster e seco em estufa; as lâminas, trilhos
superiores e inferiores deverão ser pintados na mesma
cor da persiana; o sistema de fixação deverá ser
através de suportes independentes onde o trilho
superior é encaixado, com fornecimento de todos e
quaisquer materiais e acessórios necessários à correta
instalação das persianas, incluindo a retirada das
persianas antigas.

amorim M2 100,000 0,0000 88,0000 8.800,00 Venceu

Total do Fornecedor --------> 100,000 8.800,00

São Domingos,  13 de Março de 2020.


