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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis

DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Registro de Preços Eletrônico - 034/2022

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4 KG – 2A20BC – carga de pó químico seco; classe ABC; capacidade nominal: 4 Kg, capacidade

extintora: 2-A:20-B:C; portátil; cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento
na cor vermelha, devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente; produto novo, com lacre original sem
violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; incluso mangueira; suporte
para fixação do extintor na parede (confeccionado em aço) e placa de identificação referente ao extintor, confeccionada em PVC,
espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos e cores de acordo com a ABNT/NBR
nº13.434 e modelos conforme o edital.

Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Carga
Valor Referência 80,00
Valor Final: 14,00
Valor Total: 1.400,00
Adjudicado em: 21/07/2022 - 11:59:22
Adjudicado por: ELISA GINDRI MEDEIROS
Nome da Empresa: EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA - ME (08.427.697/0001-93)
Modelo: próprio

Item: 0002
Descrição: EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4 KG – 2A20BC – carga de pó químico seco; classe ABC; capacidade nominal: 4 Kg, capacidade

extintora: 2-A:20-B:C; portátil; cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento
na cor vermelha, devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente; produto novo, com lacre original sem
violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; incluso mangueira; suporte
para fixação do extintor na parede (confeccionado em aço) e placa de identificação referente ao extintor, confeccionada em PVC,
espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos e cores de acordo com a ABNT/NBR
nº13.434 e modelos conforme o edital. PRODUTO NOVO.

Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 253,33
Valor Final: 179,99
Valor Total: 14.399,20
Adjudicado em: 21/07/2022 - 11:59:22
Adjudicado por: ELISA GINDRI MEDEIROS
Nome da Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA (43.731.740/0001-00)
Modelo: metalcasty

Item: 0003
Descrição: EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6 KG– 2A20BC – carga de pó químico seco; classe ABC; capacidade nominal: 6 Kg, capacidade

extintora: 2-A:20-B:C; portátil; cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento
na cor vermelha, devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente; produto novo, com lacre original sem
violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; incluso mangueira; suporte
para fixação do extintor na parede (confeccionado em aço) e placa de identificação referente ao extintor, confeccionada em PVC,
espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos e cores de acordo com a ABNT/NBR
nº13.434 e modelos conforme o edital.

Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Carga
Valor Referência 100,00
Valor Final: 16,50
Valor Total: 660,00
Adjudicado em: 21/07/2022 - 11:59:22
Adjudicado por: ELISA GINDRI MEDEIROS
Nome da Empresa: EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA - ME (08.427.697/0001-93)
Modelo: próprio

Item: 0004
Descrição: EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 6 KG– 2A20BC – carga de pó químico seco; classe ABC; capacidade nominal: 6 Kg, capacidade

extintora: 2-A:20-B:C; portátil; cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento
na cor vermelha, devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente; produto novo, com lacre original sem
violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; incluso mangueira; suporte
para fixação do extintor na parede (confeccionado em aço) e placa de identificação referente ao extintor, confeccionada em PVC,
espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos e cores de acordo com a ABNT/NBR
nº13.434 e modelos de acordo com o edital. PRODUTO NOVO.

Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 308,33
Valor Final: 214,95
Valor Total: 17.196,00
Adjudicado em: 21/07/2022 - 11:59:22
Adjudicado por: ELISA GINDRI MEDEIROS
Nome da Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA (43.731.740/0001-00)
Modelo: metalcasty
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Item: 0005
Descrição: EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC- 6KG-3A20BC- carga de pó químico seco; classe ABC; capacidade nominal: 6 Kg, capacidade

extintora: 3-A:20-B:C; portátil; cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento
na cor vermelha, devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente; produto novo, com lacre original sem
violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; incluso mangueira; suporte
para fixação do extintor na parede (confeccionado em aço) e placa de identificação referente ao extintor, confeccionada em PVC,
espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos e cores de acordo com a ABNT/NBR
nº13.434 e modelos de acordo com o edital.

Quantidade: 14
Unidade de Fornecimento: Carga
Valor Referência 103,33
Valor Final: 16,50
Valor Total: 231,00
Adjudicado em: 21/07/2022 - 11:59:22
Adjudicado por: ELISA GINDRI MEDEIROS
Nome da Empresa: EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA - ME (08.427.697/0001-93)
Modelo: próprio

Item: 0006
Descrição: EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC- 6KG-3A40BC- carga de pó químico seco; classe ABC; capacidade nominal: 6 Kg, capacidade

extintora: 3-A:40-B:C; portátil; cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento
na cor vermelha, devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente; produto novo, com lacre original sem
violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; incluso mangueira; suporte
para fixação do extintor na parede (confeccionado em aço) e placa de identificação referente ao extintor, confeccionada em PVC,
espessura de 2 a 3 mm, certificada, pintura fotoluminescente, antichamas, com pictograma, textos e cores de acordo com a ABNT/NBR
nº13.434 e modelos de acordo com o edital.

Quantidade: 32
Unidade de Fornecimento: Carga
Valor Referência 103,33
Valor Final: 15,85
Valor Total: 507,20
Adjudicado em: 21/07/2022 - 11:59:22
Adjudicado por: ELISA GINDRI MEDEIROS
Nome da Empresa: EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA - ME (08.427.697/0001-93)
Modelo: próprio

Item: 0007
Descrição: PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – Confeccionada em PVC; espessura de 2 a 3 mm; com a

descrição: “SAÍDA”; certificada; pintura fotoluminescente; antichamas; tamanho aprox.: 30 cm x 15 cm; pictograma, textos e cores de
acordo com a ABNT/NBR nº13.434 e modelo conforme o edital.

Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,33
Valor Final: 14,00
Valor Total: 1.120,00
Adjudicado em: 21/07/2022 - 11:59:22
Adjudicado por: ELISA GINDRI MEDEIROS
Nome da Empresa: ELIANE RESTA DAL ROSSO GOYA /ME (16.989.002/0002-76)
Modelo: Placa

Item: 0008
Descrição: PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR ABC PARA PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS – Confeccionada em PVC; espessura de 2 a 3

mm; certificada; pintura fotoluminescente; antichamas; tamanho aprox.: 15 cm x 20 cm; pictograma, textos e cores de acordo com a
ABNT/NBR nº13.434 e modelo conforme o edital.

Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 26,33
Valor Final: 11,00
Valor Total: 220,00
Adjudicado em: 21/07/2022 - 11:59:22
Adjudicado por: ELISA GINDRI MEDEIROS
Nome da Empresa: ELIANE RESTA DAL ROSSO GOYA /ME (16.989.002/0002-76)
Modelo: Placa

Item: 0009
Descrição: PLACA DE SINALIZAÇÃO PERIGO GÁS INFLAMÁVEL PROIBIDO FUMAR NÃO PROVOQUE CHAMAS – PARA PRÉDIOS

PÚBLICOS – confeccionada em PVC; espessura de 2 a 3 mm; certificada; pintura fotoluminescente; antichamas; tamanho aprox.: 24
cm x 17 cm; pictograma, textos e cores de acordo com a ABNT/NBR nº13.434 e modelo conforme o edital.

Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,67
Valor Final: 14,00
Valor Total: 560,00
Adjudicado em: 21/07/2022 - 11:59:22
Adjudicado por: ELISA GINDRI MEDEIROS
Nome da Empresa: ELIANE RESTA DAL ROSSO GOYA /ME (16.989.002/0002-76)
Modelo: Placa
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ELISA GINDRI MEDEIROS

Pregoeiro


