
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

Gerência de Logística e Serviços Gerais

 
Ibirité, 23 de dezembro de 2020.

  

DIVULGAÇÃO DA INTENÇÃO DE ADESÃO COMO "CARONA"

A Fundação Helena Antipoff divulga a intenção em aderir como “Carona”, à Ata de Registro de
Preços nº 01/2020 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco - Campus Abreu e Lima, proveniente do Processo N° 23734007370201915,
especificado abaixo, nos termos da Lei Federal n° 8.666 de junho de 1993, e dos Decretos
Estaduais n° 44.786, de 18 de abril de 2008 e n° 46.311, do dia 16 de setembro de 2013,e
demais legislações pertinentes ao assunto.

 

Pregão Eletrônico nº 02/2020
Ata de Registro de Preços nº 01/2020
Vigência da Ata: 24/01/2020 à 24/01/2021
Órgão Gestor: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco -
Campus Abreu e Lima
Fornecedor: Estilo Office Móveis Ltda. CNPJ nº 19.095.098/0001-36.
 

Quantitativo e valores para adesão:

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNIDADE QUANTIDADE

PREÇOS MÁXIMOS
(R$)

UNITÁRIO TOTAL

 Persiana vertical,
com instalação.

Lâminas de PVC
(antichama), largura
de 89 mm, montadas
em trilhos de alumínio
anodizado, com
dispositivos para
acionamento das
lâminas que
possibilitem a rotação
180º e recolhimento
para os lados
(unilateral ou bilateral,
conforme o caso). Os
acionamentos das
persianas serão
efetuados por cordões
sintéticos apropriados,
devidamente
ajustados à altura
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ajustados à altura
adequada de
utilização. Para
interligação horizontal
na base das lâminas
das persianas deverá
ser utilizado cordão
flexível de pontas
plásticas entre
lâminas, sem prejuízo
da movimentação das
mesmas.

 Execução: Na
instalação deverão ser
observadas as
seguintes
considerações:

- A fixação será feita
em cantoneiras
metálicas (mãos-
francesas), não sendo
admitida a instalação
direta em elementos
de forro e em chapas
não metálicas de
divisórias;

 Da medição:
Considerar transpasse
mínimo de 10 cm por
borda, em vãos não
limitados (lateral e
vertical); Para
enquadramento de
persianas uma ao lado
da outra, o vão entre
elas não poderá ser
superior à 1,00 cm por
borda.

 Características:

- Trilho: em alumínio
extrudado e
anodizado.

- Lâminas: em PVC
opaco antichamas.

- Carrinhos: Composto
por corpo de ABS
natural e pigmento
Master Cinza,
engrenagens em
poliacetal KP-20
natural e pigmento
Master, rodinhas e
ponteira em poliacetal
KP-20 com sistema

BLINDLUX METRO
QUADRADO 117 R$ 279,00 R$

32.643,00
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de giro 180º auto
alinhável.

- Comando ou Redutor
com corpo e Tampa
em ABS Natural e
pigmento Master cinza
e roldanas; rodinhas e
garfo em Poliacetal
KP-20 natural.

- Ponta oposta
fechada com corpo de
ABS natural e
pigmento Master
cinza.

- Cordão do comando:
100% poliéster.

- Corrente do
comando do trilho e da
base das lâminas: em
polipropileno.

- Suporte tipo
cantoneira e clips de
instalação: em aço
tratado.

 Características do
suporte  em aço
comprovadas através
de certificado de
conformidade ou
laudo, apresentadas
juntamente com a
proposta comercial:

- Apresentar laudo
emitido por laboratório
reconhecido pelo
INMETRO atestando
que os componentes
em aço atendem os
requisitos da NBR
8094/83, com
avaliação mínima de
1.200 horas.

VALOR TOTAL (R$) R$
32.643,00

 

DADOS DA CONTRATANTE:
Razão Social: Fundação Helena Antipoff  CNPJ: 16.789.398/0001-27

Endereço: Avenida São Paulo, 3996 - Vila do Rosário - Ibirité /MG - CEP: 32.412-190.

 

Declaração de Intenção de Adesão FHA/GLSG 23557817         SEI 2150.01.0000772/2020-07 / pg. 3



 

 

Atenciosamente,

Vicente Tarley Ferreira Alves
Presidente - Fundação Helena Antipoff

Documento assinado eletronicamente por Vicente Tarley Ferreira Alves,
Presidente(a), em 08/01/2021, às 15:10, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
23557817 e o código CRC D6D6F208.

Referência: Processo nº 2150.01.0000772/2020-07 SEI nº 23557817
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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