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PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas
Pregão Eletrônico

Nº 00113/2015(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

18.940.659/0001-93 - DEEF BRASIL SERVICOS E COMERCIO EIRELI - EPP
Item Descrição
Unidade de Fornecimento
1
CASA VEGETAÇÃO / ESTUFA AGRÍCOLA
unid

Quantidade
1

Valor Unitário
R$ 21.917,3300

Valor Global
R$ 21.917,3300

Marca: Tropical Estufas
Fabricante: Tropical Estufas
Modelo / Versão: ESTUFA AGRÍCOLA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA AGRÍCOLA: Área de 51,20 m²; Estrutura em aço: perfis da formação da estrutura fabricados em chapas de aço, galvanizados em
banho de zinco fundente, conforme as normas da ABNT e/ou ASTM A-153 e ASTM A-123. Colunas verticais de chumbamento (espaçadas a cada 6,40m e 4,00m), Perfil “C” 25x60x90 mm
# 14, tesouras poly house, perfil “U” #14 aço trefilado diâmetro 8 mm, travessas frontais, perfil “C” 15x30x60mm #14, arcos para cobertura (espaçados a cada 2,00m), tubos oblongos
diâmetro 35x60 mm, travamento dos arcos (01 linha longitudinal), tubos “O” diâmetro 31,75 mm, contraventamento vertical, tirantes de aço trefilado diâmetro 8,00 mm com esticadores,
contraventamento frontal “mão francesa” tubos quadrados 40x40, funis diâmetro 100 mm para a saída das calhas, acompanham os tubos de PVC, material de alumínio: perfis de alumínio
extrudado (ligas 6063/6261) (temperas T6/T5), Calhas GE 249 para escoamento d’água; perfil base duplo para fixação do filme de polietileno. Perfis lock para fixação do filme de polietileno.
COBERTURA: de filme de polietileno transparente espessura de 150 micras com tratamento contra raios ultravioleta. Fechamentos frontais e laterais: frontais e laterais da estufa agrícola
fechamentos fixos de tela monofilamento 50% com tratamento contra raios ultravioleta, fixada na parte superior, cantos e mureta perimetral com perfis de alumínio. Mureta Perimetral:
mureta de vedação em concreto, com altura aproximada de 35 (trinta e cinco) centímetros, para arremate dos fechamentos das frontais e laterais. PORTA: porta de acesso frontal a estufa
agrícola, com dimensões de 1,60 m de largura x 2,20 m de altura, porta do tipo de “correr”, construída com perfis de alumínio e vedada com tela monofilamento 50%, com tratamento
contra raios ultravioleta. Cortina de Sombreamento Interno Móvel Manual: acionada através de cordões de seda individuais e será fechada com tela termorefletora aluminizada 50% “I”,
com 6,00m de largura por 16,00m de comprimento e sentido de abertura da cortina será o do vão, quando a cortina estiver recolhida, a tela estará posicionada paralelamente à linha de
calhas. Torneira de Jardim no interior da estufa.

Voltar

Total do Fornecedor:

R$ 21.917,3300

Valor Global da Ata:

R$ 21.917,3300

