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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

DEPENDÊNCIA: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE

LICITACAO - (GO)

LICITAÇÃO: (Ano: 2011/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo: 45515770-

2011)

 

  Às 10:08:55 horas do dia 25/10/2011 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da Disputa Sr(a). MARCELA ARAUJO TEIXEIRA , e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão n° 45515770-2011 - 2011/015-2011 que tem por objeto Aquisição de materiais de

iluminação (amarrilho, arame, barra de silicone, cabo e outros), para a manutenção e

recuperação dos arranjos natalinos de 2011 de Goiânia, para atender a Companhia de

Urbanização de Goiânia  COMURG, conforme condições e especificações estabelecidas no

Edital e seus Anexos..

 

  Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:

 

 Lote (1) - Amarrilho plástico K-12, tipo "enforca gato" para amarração de mangueira

luminosa 20 cm de comprimento, cor branca ou transparente.

Data-Hora Fornecedor Valor

25/10/2011 08:46:22:833 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 10.000,00

21/10/2011 17:29:13:186 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:19:38:058 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 30.000,00

21/10/2011 15:31:53:499 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 50.000,00

21/10/2011 17:20:36:242 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

 Lote (2) - Amarrilho plástico K-12, tipo "enforca gato" para amarração de mangueira

luminosa 50 cm de comprimento, cor branca ou transparente.

Data-Hora Fornecedor Valor

25/10/2011 08:46:22:833 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 10.000,00

21/10/2011 17:29:13:186 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:19:38:058 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 2.500,00
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21/10/2011 15:31:53:499 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000,00

21/10/2011 17:20:36:242 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

 Lote (3) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 12 BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou

equivalente).

Data-Hora Fornecedor Valor

25/10/2011 08:46:22:833 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 8.000,00

24/10/2011 16:55:19:880
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 12.500,00

21/10/2011 17:29:13:186 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:19:38:058 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 4.500,00

20/10/2011 16:14:05:287 FERRO E ACO VITORIA LTDA. - EPP  R$ 3.799,50

21/10/2011 15:31:53:499 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000,00

21/10/2011 17:20:36:242 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4.500,00

 Lote (4) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 14 BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou

equivalente).

Data-Hora Fornecedor Valor

25/10/2011 08:46:22:833 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 1.000,00

24/10/2011 16:55:19:880
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 4.500,00

21/10/2011 17:29:13:186 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:19:38:058 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 900,00

20/10/2011 16:14:05:287 FERRO E ACO VITORIA LTDA. - EPP  R$ 836,40

21/10/2011 15:31:53:499 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000,00

21/10/2011 17:20:36:242 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1.000,00

 Lote (5) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 16 BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou

equivalente).

Data-Hora Fornecedor Valor

25/10/2011 08:46:22:833 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 2.000,00

24/10/2011 16:55:19:880
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

 R$ 7.600,00
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CONTRUCAO LTDA

21/10/2011 17:29:13:186 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:19:38:058 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 1.350,00

20/10/2011 16:14:05:287 FERRO E ACO VITORIA LTDA. - EPP  R$ 1.346,40

21/10/2011 15:31:53:499 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000,00

21/10/2011 17:20:36:242 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1.500,00

 Lote (6) - Barra de silicone 12mmx280mm para uso em pistola de cola a quente.

Data-Hora Fornecedor Valor

21/10/2011 18:09:07:039 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:21:30:162 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 1.500,00

23/10/2011 11:05:22:285 HJ COMERCIO LTDA  R$ 5,00

21/10/2011 15:36:28:991 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000,00

21/10/2011 17:28:55:734 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2.500,00

 Lote (7) - Cabo de aço galvanizado 1/4", macio e com alma de algodão.

Data-Hora Fornecedor Valor

25/10/2011 08:48:09:124 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 3.000,00

21/10/2011 18:09:07:039 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:21:30:162 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 10.000,00

20/10/2011 16:17:00:796 FERRO E ACO VITORIA LTDA. - EPP  R$ 1.615,00

21/10/2011 15:36:28:991 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000,00

 Lote (8) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 1,5

mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Valor

13/10/2011 15:23:50:162 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 3.000,00

25/10/2011 08:48:09:124 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 3.000,00

24/10/2011 16:57:08:526
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 24.000,00

24/10/2011 01:53:57:603 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 10.000,00
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21/10/2011 18:09:07:039 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:21:30:162 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 5.000,00

21/10/2011 15:36:28:991 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000,00

21/10/2011 17:28:55:734 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4.800,00

 Lote (9) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º,

1,5mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Valor

13/10/2011 15:23:50:162 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 3.000,00

25/10/2011 08:48:09:124 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 3.000,00

24/10/2011 16:57:08:526
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 24.000,00

24/10/2011 01:53:57:603 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 10.000,00

21/10/2011 18:09:07:039 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:21:30:162 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 5.000,00

21/10/2011 15:36:28:991 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.000,00

21/10/2011 17:28:55:734 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4.800,00

 Lote (10) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 4,0

mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Valor

13/10/2011 15:23:50:162 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 7.500,00

25/10/2011 08:48:09:124 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 8.200,00

24/10/2011 16:57:08:526
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 26.000,00

24/10/2011 01:53:57:603 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 15.000,00

21/10/2011 18:09:07:039 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:21:30:162 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 9.000,00

24/10/2011 15:16:23:401 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 2,20

21/10/2011 15:36:28:991 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

21/10/2011 17:28:55:734 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.800,00
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 Lote (11) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 4,0

mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Valor

13/10/2011 15:25:43:557 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 7.500,00

25/10/2011 08:49:28:126 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 8.200,00

24/10/2011 16:58:38:752
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 26.000,00

24/10/2011 01:53:20:654 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 15.000,00

21/10/2011 18:10:19:046 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:23:17:359 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 9.000,00

21/10/2011 15:39:54:009 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

21/10/2011 17:34:40:327 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.800,00

 Lote (12) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 6,0

mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Valor

13/10/2011 15:25:43:557 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 8.000,00

25/10/2011 08:49:28:126 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 8.500,00

24/10/2011 16:58:38:752
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 27.400,00

24/10/2011 01:53:20:654 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 20.000,00

21/10/2011 18:10:19:046 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:23:17:359 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 8.000,00

21/10/2011 15:39:54:009 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

21/10/2011 17:34:40:327 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 12.000,00

 Lote (13) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 6,0

mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Valor

13/10/2011 15:25:43:557 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 8.000,00

25/10/2011 08:49:28:126 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 8.500,00
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24/10/2011 16:58:38:752
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 27.400,00

24/10/2011 01:53:20:654 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 20.000,00

21/10/2011 18:10:19:046 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:23:17:359 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 8.000,00

21/10/2011 15:39:54:009 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

21/10/2011 17:34:40:327 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 12.000,00

 Lote (14) - Clips de aço galvanizado para cabo de aço 5/16.

Data-Hora Fornecedor Valor

21/10/2011 18:10:19:046 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:23:17:359 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 1.200,00

21/10/2011 15:39:54:009 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

21/10/2011 17:34:40:327 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1.000,00

 Lote (15) - Comando para iluminação pública, 2x30A, contendo relê fotoelétrico, 5A, NA,

disjuntor bipolar termomagnético e contator com contatos de carga NF(ref. Tecnowatt,

Ilumatic ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Valor

25/10/2011 08:49:28:126 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 12.000,00

24/10/2011 17:34:18:253 GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA  R$ 22.000,00

21/10/2011 18:10:19:046 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:23:17:359 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 6.000,00

21/10/2011 15:39:54:009 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1.000.000,00

 Lote (16) - Conjunto decorativo natalino (cordão com microlâmpadas), próprias para

instalação ao tempo, sem sequencial (sem pisca-pisca), contendo 100 (cem) lâmpadas

miniatura (650mW/5V por lâmpada); ligação paralela a três fios antichama (duas séries de

lâmpadas), de tal forma que a queima de uma lâmpada as outras permaneçam acesas;

contato dos soquetes em latão, e com a retirada de uma lâmpada ou soquete não atrapalhe

o funcionamento das outras lâmpadas, permanecendo acesas no mínimo 50% do total; fio

flexível torcido cor verde, com dimensões aproximadas de 7,5m (+1,50m de cabo de força),

próprio para ligação em rede monofásica, 220V/60Hz; plug macho/fêmea (alto travante),

fusíveis de segurança de 3A (mínimo); consumo total aproximado de 65W,  sendo: luz cor
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branca, transparente (100% cristalina-branco cristal).

Data-Hora Fornecedor Valor

24/10/2011 22:57:41:093
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 360.000,00

21/10/2011 18:07:06:665 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:26:13:298 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 371.200,00

24/10/2011 15:27:54:764 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 14,00

21/10/2011 15:43:32:616 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2.500.000,00

21/10/2011 17:47:34:953 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 250.000,00

 Lote (17) - Conjunto decorativo natalino LED (cordão com LED's), próprios para instalação

ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca), contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto

brilho; isolação dos fios em material cristal na cor do LED, com dimensões aproximadas de

7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para ligação em rede monofásica, 220V/60Hz, plug

macho/fêmea (alto travante), fusíveis de segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência

máxima 10W, sendo: luz cor azul.

Data-Hora Fornecedor Valor

24/10/2011 22:57:41:093
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 200.000,00

21/10/2011 18:07:06:665 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:26:13:298 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 125.000,00

24/10/2011 15:27:54:764 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 24,90

21/10/2011 15:43:32:616 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2.500.000,00

21/10/2011 17:47:34:953 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 130.000,00

 Lote (18) - Conjunto decorativo natalino LED (cordão com LED's), próprios para instalação

ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca), contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto

brilho; isolação dos fios em material cristal na cor do LED, com dimensões aproximadas de

7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para ligação em rede monofásica, 220V/60Hz, plug

macho/fêmea (alto travante), fusíveis de segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência

máxima 10W, sendo: luz cor branca.

Data-Hora Fornecedor Valor

WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS
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24/10/2011 22:57:41:093 ELETRICOS LTD  R$ 200.000,00

21/10/2011 18:07:06:665 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:26:13:298 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 125.000,00

24/10/2011 15:27:54:764 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 26,30

21/10/2011 15:43:32:616 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2.500.000,00

21/10/2011 17:47:34:953 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 110.000,00

 Lote (19) - Conjunto decorativo natalino LED (cordão com LED's), próprios para instalação

ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca), contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto

brilho; isolação dos fios em material cristal na cor do LED, com dimensões aproximadas de

7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para ligação em rede monofásica, 220 v/60 hz, plug

macho/fêmea (alto travante), fusíveis de segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência

máxima 10W, sendo: luz cor vermelha.

Data-Hora Fornecedor Valor

24/10/2011 22:57:41:093
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 210.000,00

21/10/2011 18:07:06:665 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:26:13:298 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 125.000,00

24/10/2011 15:27:54:764 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 22,00

21/10/2011 15:43:32:616 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2.500.000,00

21/10/2011 17:47:34:953 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 110.000,00

 Lote (20) - Conjunto Strobe, lâmpada Xenon e soquete com rabicho, tensão de

funcionameto 220 v/60 hz, consumo de 5W, visibilidade 3,2km, Flash 55 a 60 piscadas por

minuto, pisca ordenadamente, fabricado em PVC com lente frontal em acrílico na cor

vermelha 100% cristalina.

Data-Hora Fornecedor Valor

24/10/2011 22:57:41:093
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 18.000,00

21/10/2011 18:07:06:665 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:26:13:298 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 45.000,00

24/10/2011 15:27:54:764 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 19,00
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21/10/2011 15:43:32:616 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 250.000,00

21/10/2011 17:47:34:953 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 14.500,00

 Lote (21) - Conjunto Strobe, lâmpada Xenon, e soquete com rabicho, tensão de

funcionameto 220 v/60 hz, consumo de 5W, visibilidade 3,2km, Flash 55 a 60 piscadas por

minuto, pisca ordenadamente, fabricado em PVC com lente frontal em acrílico na cor branca

100% cristalina.

Data-Hora Fornecedor Valor

21/10/2011 18:13:07:199 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:28:21:917 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 150.000,00

24/10/2011 15:30:31:056 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 19,20

21/10/2011 15:46:29:681 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 250.000,00

21/10/2011 17:53:03:859 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 45.000,00

 Lote (22) - Esticador de aço galvanizado para cabo 5/16.

Data-Hora Fornecedor Valor

21/10/2011 18:13:07:199 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:28:21:917 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 8.000,00

 Lote (23) - Fio de cobre paralelo, flexível, 2 x 1,0mm², isolação de 750V, cor branca, (ref.

Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Valor

13/10/2011 15:28:44:097 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 6.000,00

25/10/2011 08:50:33:603 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 2.000,00

24/10/2011 01:56:48:914 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 5.000,00

21/10/2011 18:13:07:199 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:28:21:917 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 3.000,00

21/10/2011 15:46:29:681 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 250.000,00

21/10/2011 17:53:03:859 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2.500,00

 Lote (24) - Fio de cobre trançado flexível, 2 x 2,5mm², 750V, PVC 70º, anti-chama, cor

marrom (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).
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Data-Hora Fornecedor Valor

13/10/2011 15:28:44:097 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 60.000,00

25/10/2011 08:50:33:603 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 27.000,00

24/10/2011 16:59:58:499
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 96.000,00

24/10/2011 01:56:48:914 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 60.000,00

21/10/2011 18:13:07:199 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:28:21:917 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 60.000,00

24/10/2011 15:30:31:056 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 1,99

21/10/2011 15:46:29:681 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2.500.000,00

 Lote (25) - Fita isolante plástica, 0,7 x 19 x 5.000mm, (ref. Scotch, 3M, Tigre ou

equivalente).

Data-Hora Fornecedor Valor

24/10/2011 16:59:58:499
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 15.000,00

21/10/2011 18:13:07:199 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:28:21:917 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 1.000,00

21/10/2011 15:52:04:181 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2.500.000,00

21/10/2011 17:53:03:859 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2.000,00

 Lote (26) - Mangueira luminosa luz LED, alto brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13

mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível, 36 led's por metro linear num total de 360

LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1 metro, maciça (não ocada), 3 fios de

conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor, potência máxima de 3W por metro,

220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de temperatura, vida média: 20.000

horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5 Emendas e 5 Conexões. Cor

amarela 100% cristalina.

Data-Hora Fornecedor Valor

24/10/2011 23:04:13:070
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 35.000,00

21/10/2011 18:14:26:245 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00



Página 11

21/10/2011 17:32:01:431 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 8.740,00

24/10/2011 15:37:15:972 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 9,80

21/10/2011 15:50:48:273 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 250.000,00

21/10/2011 18:00:41:419 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 22.000,00

 Lote (27) - Mangueira luminosa luz LED, alto brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13

mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível, 36 led's por metro linear num total de 360

LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1 metro, maciça (não ocada), 3 fios de

conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor, potência máxima de 3W por metro,

220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de temperatura, vida média: 20.000

horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5 Emendas e 5 Conexões. Cor

branca 100% cristalina.

Data-Hora Fornecedor Valor

24/10/2011 23:04:13:070
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 210.000,00

21/10/2011 18:14:26:245 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:32:01:431 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 52.500,00

24/10/2011 15:37:15:972 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 11,50

21/10/2011 15:50:48:273 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 250.000,00

21/10/2011 18:00:41:419 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 200.000,00

 Lote (28) - Mangueira luminosa luz LED, alto brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13

mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível, 36 led's por metro linear num total de 360

LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1 metro, maciça (não ocada), 3 fios de

conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor, potência máxima de 3W por metro,

220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de temperatura, vida média: 20.000

horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5 Emendas e 5 Conexões. Cor verde

100% cristalina.

Data-Hora Fornecedor Valor

24/10/2011 23:04:13:070
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 70.000,00

21/10/2011 18:14:26:245 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:32:01:431 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 17.500,00

24/10/2011 15:37:15:972 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 11,50
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21/10/2011 15:50:48:273 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 250.000,00

21/10/2011 18:00:41:419 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 75.000,00

 Lote (29) - Mangueira luminosa luz LED, alto brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13

mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível, 36 led's por metro linear num total de 360

LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1 metro, maciça (não ocada), 3 fios de

conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor, potência máxima de 3W por metro,

220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de temperatura, vida média: 20.000

horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5 Emendas e 5 Conexões. Cor

vermelha 100% cristalina.

Data-Hora Fornecedor Valor

24/10/2011 23:04:13:070
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 140.000,00

21/10/2011 18:14:26:245 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00

21/10/2011 17:32:01:431 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 35.000,00

24/10/2011 15:37:15:972 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 10,50

21/10/2011 15:50:48:273 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 250.000,00

21/10/2011 18:00:41:419 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 100.000,00

 Lote (30) - Relé fotoeletrônico para comando individual tipo NF, capacidade de 1.800VA-

1.000W-220V (fase-neutro), 60Hz, grau de proteção IP67 (invólucro), com vida útil de no

mínimo 10.000 ciclos de operação e consumo máximo 0,9W, para-raios aberto 2,5kV/kA,

rigidez dielétrica 5kV, faixa de temperatura 40ºC a 70ºC, com capacidade de comutação de

1800VA para lâmpadas de descarga, fator de potência menor que 1 (um), tipo fail-off:

contatos de carga NA desenergizado e NF em operação, célula fotoelétrica de silício e

encapsulada; tampa de proteção em policarbonato ou propileno estabilizada contra ação de

raios ultra violetas, resistente a intempéries (estanque a choques térmicos e mecânicos);

excelente aderência da gaixeta: sapatas p/ acoplamento da base de latão com acabamento

estanhado. Ligar com nível de iluminação 15 lux ± 25% e desligamento em máximo 10 lux ±

25%, proteção contra surtos na rede de alimentação, pinos de latão estanhados, base de

conexão/fixação conforme NBR 5123 e NTC-50 CELG-D.

Data-Hora Fornecedor Valor

24/10/2011 17:35:19:765 GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA  R$ 2.500,00

21/10/2011 18:14:26:245 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1.000.000,00
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21/10/2011 17:32:01:431 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 1.000,00

  Após a etapa de lances, foram os seguintes os menores preços apresentados :

 

 Lote (1) - Amarrilho plástico K-12, tipo "enforca gato" para amarração de mangueira

luminosa 20 cm de comprimento, cor branca ou transparente.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 11:28:46:931 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 0,08

25/10/2011 11:28:18:665 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 0,09

25/10/2011 11:27:40:033 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 0,10

25/10/2011 11:24:16:211 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 0,35

25/10/2011 11:23:59:143 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 0,38

 Lote (2) - Amarrilho plástico K-12, tipo "enforca gato" para amarração de mangueira

luminosa 50 cm de comprimento, cor branca ou transparente.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 11:26:35:946 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 0,47

25/10/2011 11:25:13:263 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 0,49

25/10/2011 11:18:50:008 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1,00

25/10/2011 11:23:57:910 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 1,05

25/10/2011 11:04:37:721 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2.499,99

 Lote (3) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 12 BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou

equivalente).

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 11:34:52:039 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 4,99

25/10/2011 11:33:54:502
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 5,00

25/10/2011 11:34:10:410 FERRO E ACO VITORIA LTDA. - EPP  R$ 5,39

25/10/2011 11:25:10:039 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5,70

25/10/2011 11:23:36:445 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5,80

25/10/2011 11:15:47:867 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 8,00
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25/10/2011 11:27:19:713 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 9,40

 Lote (4) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 14 BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou

equivalente).

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 11:25:17:987
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 5,55

25/10/2011 11:25:01:725 FERRO E ACO VITORIA LTDA. - EPP  R$ 5,78

25/10/2011 11:21:01:071 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 6,04

25/10/2011 11:20:58:507 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 6,06

25/10/2011 11:19:07:191 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 6,32

25/10/2011 11:20:17:975 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 8,00

25/10/2011 10:24:54:375 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 835,00

 Lote (5) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 16 BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou

equivalente).

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 11:20:33:460
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 5,99

25/10/2011 11:34:45:205 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 6,95

25/10/2011 11:34:26:914 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 6,99

25/10/2011 11:33:53:504 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 7,01

25/10/2011 11:29:31:566 FERRO E ACO VITORIA LTDA. - EPP  R$ 7,16

25/10/2011 11:17:52:066 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 8,39

25/10/2011 11:26:17:474 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 8,95

 Lote (6) - Barra de silicone 12mmx280mm para uso em pistola de cola a quente.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 11:30:05:031 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 3,49

25/10/2011 11:29:30:685 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 3,50

25/10/2011 11:29:03:501 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 3,60

25/10/2011 11:18:06:755 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 4,01



Página 15

23/10/2011 11:05:22:285 HJ COMERCIO LTDA  R$ 5,00

 Lote (7) - Cabo de aço galvanizado 1/4", macio e com alma de algodão.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 11:28:16:207 FERRO E ACO VITORIA LTDA. - EPP  R$ 2,85

25/10/2011 11:27:19:185 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2,89

25/10/2011 11:25:57:203 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 2,98

25/10/2011 11:26:00:902 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 5,25

25/10/2011 11:19:43:315 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 20,00

 Lote (8) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 1,5

mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 11:33:39:847
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 0,45

25/10/2011 11:32:44:716 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 0,46

25/10/2011 11:30:39:207 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 0,55

25/10/2011 11:29:33:340 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 0,62

25/10/2011 11:28:03:196 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 0,74

25/10/2011 11:25:41:024 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 1,50

25/10/2011 11:23:40:587 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 2,87

13/10/2011 15:23:50:162 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 3.000,00

 Lote (9) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º,

1,5mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 11:27:39:135
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 0,77

25/10/2011 11:27:37:840 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 0,80

25/10/2011 11:27:26:417 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 0,86

25/10/2011 11:26:37:117 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1,05

25/10/2011 11:25:29:459 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 1,60



Página 16

25/10/2011 11:23:21:179 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 2,49

25/10/2011 11:22:13:589 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2,97

13/10/2011 15:23:50:162 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 3.000,00

 Lote (10) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 4,0

mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 11:11:36:000 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 0,99

25/10/2011 11:11:22:818 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 1,05

25/10/2011 11:11:19:760 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 1,06

25/10/2011 11:10:58:811 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1,08

25/10/2011 11:10:11:337 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 1,22

25/10/2011 11:09:27:743
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 1,38

25/10/2011 11:09:09:765 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1,56

25/10/2011 11:09:55:094 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 7.128,00

25/10/2011 10:51:01:865 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 7.488,98

 Lote (11) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 4,0

mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 12:13:34:938 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1,05

25/10/2011 12:13:00:302 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 1,08

25/10/2011 12:09:45:803 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1,40

25/10/2011 12:08:16:079 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1,97

13/10/2011 15:25:43:557 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 7.500,00

25/10/2011 08:49:28:126 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 8.200,00

24/10/2011 01:53:20:654 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 15.000,00

24/10/2011 16:58:38:752
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 26.000,00

 Lote (12) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 6,0

mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).
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Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 12:14:23:179 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1,54

25/10/2011 12:12:56:121 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1,59

25/10/2011 12:12:26:322 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 1,60

25/10/2011 12:07:44:916 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1,99

13/10/2011 15:25:43:557 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 8.000,00

25/10/2011 08:49:28:126 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 8.500,00

24/10/2011 01:53:20:654 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 20.000,00

24/10/2011 16:58:38:752
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 27.400,00

 Lote (13) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 6,0

mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 11:48:22:634 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 2,46

25/10/2011 11:44:20:723 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2,50

13/10/2011 15:25:43:557 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 8.000,00

21/10/2011 17:23:17:359 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 8.000,00

25/10/2011 08:49:28:126 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 8.500,00

21/10/2011 15:39:54:009 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 10.000,00

24/10/2011 01:53:20:654 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 20.000,00

24/10/2011 16:58:38:752
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 27.400,00

 Lote (14) - Clips de aço galvanizado para cabo de aço 5/16.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 12:14:53:391 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4,50

25/10/2011 12:14:35:506 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 4,60

25/10/2011 12:13:18:380 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 4,99

25/10/2011 11:48:51:777 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 6,00



Página 18

 Lote (15) - Comando para iluminação pública, 2x30A, contendo relê fotoelétrico, 5A, NA,

disjuntor bipolar termomagnético e contator com contatos de carga NF(ref. Tecnowatt,

Ilumatic ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 11:49:09:520 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 150,00

25/10/2011 12:05:46:874 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 350,00

25/10/2011 11:55:14:451 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 380,00

25/10/2011 11:42:54:125 GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA  R$ 11.900,00

25/10/2011 08:49:28:126 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 12.000,00

 Lote (16) - Conjunto decorativo natalino (cordão com microlâmpadas), próprias para

instalação ao tempo, sem sequencial (sem pisca-pisca), contendo 100 (cem) lâmpadas

miniatura (650mW/5V por lâmpada); ligação paralela a três fios antichama (duas séries de

lâmpadas), de tal forma que a queima de uma lâmpada as outras permaneçam acesas;

contato dos soquetes em latão, e com a retirada de uma lâmpada ou soquete não atrapalhe

o funcionamento das outras lâmpadas, permanecendo acesas no mínimo 50% do total; fio

flexível torcido cor verde, com dimensões aproximadas de 7,5m (+1,50m de cabo de força),

próprio para ligação em rede monofásica, 220V/60Hz; plug macho/fêmea (alto travante),

fusíveis de segurança de 3A (mínimo); consumo total aproximado de 65W,  sendo: luz cor

branca, transparente (100% cristalina-branco cristal).

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 12:13:25:653
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 5,93

25/10/2011 12:12:28:786 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 5,94

25/10/2011 12:05:33:353 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 7,85

25/10/2011 12:03:59:120 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 8,99

25/10/2011 12:06:12:045 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 17,50

25/10/2011 11:49:23:036 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 18,50

 Lote (17) - Conjunto decorativo natalino LED (cordão com LED's), próprios para instalação

ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca), contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto

brilho; isolação dos fios em material cristal na cor do LED, com dimensões aproximadas de

7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para ligação em rede monofásica, 220V/60Hz, plug

macho/fêmea (alto travante), fusíveis de segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência
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máxima 10W, sendo: luz cor azul.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 12:00:58:180 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 22,00

25/10/2011 12:00:16:026 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 22,90

25/10/2011 12:00:27:509
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 22,96

25/10/2011 11:59:27:313 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 22,97

21/10/2011 17:26:13:298 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 125.000,00

21/10/2011 15:43:32:616 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 2.500.000,00

 Lote (18) - Conjunto decorativo natalino LED (cordão com LED's), próprios para instalação

ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca), contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto

brilho; isolação dos fios em material cristal na cor do LED, com dimensões aproximadas de

7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para ligação em rede monofásica, 220V/60Hz, plug

macho/fêmea (alto travante), fusíveis de segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência

máxima 10W, sendo: luz cor branca.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 12:08:00:661 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 16,99

25/10/2011 12:06:39:673 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 17,00

25/10/2011 12:06:19:454 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 18,20

25/10/2011 12:06:34:117 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 24,90

25/10/2011 12:00:56:283
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 25,94

21/10/2011 17:26:13:298 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 125.000,00

 Lote (19) - Conjunto decorativo natalino LED (cordão com LED's), próprios para instalação

ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca), contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto

brilho; isolação dos fios em material cristal na cor do LED, com dimensões aproximadas de

7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para ligação em rede monofásica, 220 v/60 hz, plug

macho/fêmea (alto travante), fusíveis de segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência

máxima 10W, sendo: luz cor vermelha.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 12:11:01:233 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 14,20
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25/10/2011 12:10:54:766 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 14,39

25/10/2011 12:11:20:052 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 14,41

25/10/2011 12:06:53:275 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 24,90

25/10/2011 11:49:58:912 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 25,00

24/10/2011 22:57:41:093
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 210.000,00

 Lote (20) - Conjunto Strobe, lâmpada Xenon e soquete com rabicho, tensão de

funcionameto 220 v/60 hz, consumo de 5W, visibilidade 3,2km, Flash 55 a 60 piscadas por

minuto, pisca ordenadamente, fabricado em PVC com lente frontal em acrílico na cor

vermelha 100% cristalina.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 12:13:04:749 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 12,28

25/10/2011 12:12:47:856 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 12,29

25/10/2011 12:12:24:351 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 12,30

25/10/2011 12:01:13:059
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 17,90

25/10/2011 12:07:12:327 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 30,00

25/10/2011 11:49:44:304 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 50,00

 Lote (21) - Conjunto Strobe, lâmpada Xenon, e soquete com rabicho, tensão de

funcionameto 220 v/60 hz, consumo de 5W, visibilidade 3,2km, Flash 55 a 60 piscadas por

minuto, pisca ordenadamente, fabricado em PVC com lente frontal em acrílico na cor branca

100% cristalina.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 15:27:47:028 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 12,00

25/10/2011 15:27:34:889 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 12,03

25/10/2011 15:16:27:433 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 13,78

24/10/2011 15:30:31:056 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 19,20

25/10/2011 15:10:12:674 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 45,00

 Lote (22) - Esticador de aço galvanizado para cabo 5/16.

Data-Hora Fornecedor Lance
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25/10/2011 15:29:41:219 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 85,40

25/10/2011 15:29:35:128 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 85,50

 Lote (23) - Fio de cobre paralelo, flexível, 2 x 1,0mm², isolação de 750V, cor branca, (ref.

Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 15:54:13:205 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 0,53

25/10/2011 15:51:57:274 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 0,54

25/10/2011 15:51:26:656 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 0,55

25/10/2011 15:06:37:670 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 6,99

25/10/2011 14:59:30:652 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 8,00

24/10/2011 01:56:48:914 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 5.000,00

13/10/2011 15:28:44:097 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 6.000,00

 Lote (24) - Fio de cobre trançado flexível, 2 x 2,5mm², 750V, PVC 70º, anti-chama, cor

marrom (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 15:11:39:919 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA  R$ 1,18

25/10/2011 15:11:19:107 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1,19

25/10/2011 15:11:04:301 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1,24

25/10/2011 15:05:07:978 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 1,75

25/10/2011 15:00:29:816
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 1,79

24/10/2011 15:30:31:056 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 1,99

13/10/2011 15:28:44:097 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA  R$ 60.000,00

24/10/2011 01:56:48:914 ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO  R$ 60.000,00

 Lote (25) - Fita isolante plástica, 0,7 x 19 x 5.000mm, (ref. Scotch, 3M, Tigre ou

equivalente).

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 15:20:13:412 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 0,94

25/10/2011 15:19:38:777 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 0,95
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25/10/2011 15:11:24:671
ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA
 R$ 1,51

25/10/2011 15:10:36:260 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 1,80

25/10/2011 14:35:40:780 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 9,99

 Lote (26) - Mangueira luminosa luz LED, alto brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13

mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível, 36 led's por metro linear num total de 360

LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1 metro, maciça (não ocada), 3 fios de

conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor, potência máxima de 3W por metro,

220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de temperatura, vida média: 20.000

horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5 Emendas e 5 Conexões. Cor

amarela 100% cristalina.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 15:09:41:096 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 8,50

25/10/2011 15:09:35:966 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 8,80

25/10/2011 15:01:09:000 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 8,90

24/10/2011 15:37:15:972 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 9,80

25/10/2011 14:35:25:578 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1.000,00

24/10/2011 23:04:13:070
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 35.000,00

 Lote (27) - Mangueira luminosa luz LED, alto brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13

mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível, 36 led's por metro linear num total de 360

LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1 metro, maciça (não ocada), 3 fios de

conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor, potência máxima de 3W por metro,

220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de temperatura, vida média: 20.000

horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5 Emendas e 5 Conexões. Cor

branca 100% cristalina.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 15:26:03:549 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5,41

25/10/2011 15:25:52:946 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 5,47

25/10/2011 15:13:56:509 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 7,95

24/10/2011 15:37:15:972 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 11,50

25/10/2011 14:36:13:019 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1.000,00
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24/10/2011 23:04:13:070
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 210.000,00

 Lote (28) - Mangueira luminosa luz LED, alto brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13

mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível, 36 led's por metro linear num total de 360

LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1 metro, maciça (não ocada), 3 fios de

conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor, potência máxima de 3W por metro,

220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de temperatura, vida média: 20.000

horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5 Emendas e 5 Conexões. Cor verde

100% cristalina.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 15:10:03:824 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 9,80

25/10/2011 15:10:00:467 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 9,98

25/10/2011 15:03:47:162 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 10,00

24/10/2011 15:37:15:972 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 11,50

25/10/2011 14:36:50:809 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1.000,00

24/10/2011 23:04:13:070
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 70.000,00

 Lote (29) - Mangueira luminosa luz LED, alto brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13

mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível, 36 led's por metro linear num total de 360

LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1 metro, maciça (não ocada), 3 fios de

conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor, potência máxima de 3W por metro,

220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de temperatura, vida média: 20.000

horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5 Emendas e 5 Conexões. Cor

vermelha 100% cristalina.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 15:45:36:468 GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5,50

25/10/2011 15:44:57:813 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 5,56

25/10/2011 15:31:11:062 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 8,75

24/10/2011 15:37:15:972 RITA ALVES PEREIRA GUEDES  R$ 10,50

25/10/2011 14:37:05:003 N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 1.000,00

24/10/2011 23:04:13:070
WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS

ELETRICOS LTD
 R$ 140.000,00
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 Lote (30) - Relé fotoeletrônico para comando individual tipo NF, capacidade de 1.800VA-

1.000W-220V (fase-neutro), 60Hz, grau de proteção IP67 (invólucro), com vida útil de no

mínimo 10.000 ciclos de operação e consumo máximo 0,9W, para-raios aberto 2,5kV/kA,

rigidez dielétrica 5kV, faixa de temperatura 40ºC a 70ºC, com capacidade de comutação de

1800VA para lâmpadas de descarga, fator de potência menor que 1 (um), tipo fail-off:

contatos de carga NA desenergizado e NF em operação, célula fotoelétrica de silício e

encapsulada; tampa de proteção em policarbonato ou propileno estabilizada contra ação de

raios ultra violetas, resistente a intempéries (estanque a choques térmicos e mecânicos);

excelente aderência da gaixeta: sapatas p/ acoplamento da base de latão com acabamento

estanhado. Ligar com nível de iluminação 15 lux ± 25% e desligamento em máximo 10 lux ±

25%, proteção contra surtos na rede de alimentação, pinos de latão estanhados, base de

conexão/fixação conforme NBR 5123 e NTC-50 CELG-D.

Data-Hora Fornecedor Lance

25/10/2011 15:43:08:158 JBA COMERCIAL LTDA  R$ 13,00

25/10/2011 15:41:07:114 GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA  R$ 13,50

25/10/2011 15:36:26:428 HEINRICH MIJOLARIO  R$ 23,80

  Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor

preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa

e a equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem

como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o

valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

  No dia 21/11/2011, às 09:07:46 horas, no lote (1) - Amarrilho plástico K-12, tipo "enforca

gato" para amarração de mangueira luminosa 20 cm de comprimento, cor branca ou

transparente. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 8.000,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 11:37:24 horas, no lote (1) - Amarrilho plástico K-12, tipo "enforca

gato" para amarração de mangueira luminosa 20 cm de comprimento, cor branca ou

transparente. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2011, às

09:06:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:06:27 horas, no lote (1) - Amarrilho plástico K-12, tipo "enforca

gato" para amarração de mangueira luminosa 20 cm de comprimento, cor branca ou

transparente. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 21/11/2011,

às 09:07:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 21/11/2011, às 09:07:46 horas, no lote (1) - Amarrilho plástico K-12, tipo "enforca

gato" para amarração de mangueira luminosa 20 cm de comprimento, cor branca ou

transparente. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 17/11/2011, às 08:52:40 horas, no lote (2) - Amarrilho plástico K-12, tipo "enforca

gato" para amarração de mangueira luminosa 50 cm de comprimento, cor branca ou

transparente. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 2.350,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 11:37:56 horas, no lote (2) - Amarrilho plástico K-12, tipo "enforca

gato" para amarração de mangueira luminosa 50 cm de comprimento, cor branca ou

transparente. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2011, às

09:07:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:07:02 horas, no lote (2) - Amarrilho plástico K-12, tipo "enforca

gato" para amarração de mangueira luminosa 50 cm de comprimento, cor branca ou

transparente. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 17/11/2011,

às 08:52:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 17/11/2011, às 08:52:40 horas, no lote (2) - Amarrilho plástico K-12, tipo "enforca

gato" para amarração de mangueira luminosa 50 cm de comprimento, cor branca ou

transparente. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:11:48 horas, no lote (3) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 12

BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente). - pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R$

2.495,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 11:38:12 horas, no lote (3) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 12

BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:07:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:07:14 horas, no lote (3) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 12

BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às 09:11:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 21/11/2011, às 09:11:48 horas, no lote (3) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 12

BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:12:01 horas, no lote (4) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 14

BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente). - pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R$

604,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 11:38:24 horas, no lote (4) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 14

BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:22:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:22:28 horas, no lote (4) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 14

BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA.. No dia 10/11/2011, às 11:41:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 10/11/2011, às 11:41:52 horas, no lote (4) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 14

BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: FERRO E ACO VITORIA LTDA. - EPP.. No dia

10/11/2011, às 11:42:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 10/11/2011, às 11:42:56 horas, no lote (4) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 14

BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às 09:12:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:12:01 horas, no lote (4) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 14

BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:22:46 horas, no lote (5) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 16

BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente). - pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com

o valor R$ 1.042,50.
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  No dia 25/10/2011, às 11:38:43 horas, no lote (5) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 16

BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:26:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:26:26 horas, no lote (5) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 16

BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor: ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA.. No dia 10/11/2011, às 11:43:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 10/11/2011, às 11:43:37 horas, no lote (5) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 16

BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às 09:22:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:22:46 horas, no lote (5) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 16

BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:08:02 horas, no lote (6) - Barra de silicone 12mmx280mm para

uso em pistola de cola a quente. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação à empresa N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 1.745,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 11:38:58 horas, no lote (6) - Barra de silicone 12mmx280mm para

uso em pistola de cola a quente. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

07/11/2011, às 09:07:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:07:44 horas, no lote (6) - Barra de silicone 12mmx280mm para

uso em pistola de cola a quente. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

No dia 21/11/2011, às 09:08:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:08:02 horas, no lote (6) - Barra de silicone 12mmx280mm para

uso em pistola de cola a quente. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:23:08 horas, no lote (7) - Cabo de aço galvanizado 1/4", macio e

com alma de algodão. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 1.445,00.
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  No dia 25/10/2011, às 11:39:12 horas, no lote (7) - Cabo de aço galvanizado 1/4", macio e

com alma de algodão. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2011,

às 09:45:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:45:21 horas, no lote (7) - Cabo de aço galvanizado 1/4", macio e

com alma de algodão. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: FERRO E ACO VITORIA LTDA. - EPP.. No dia 10/11/2011, às 11:43:53 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 10/11/2011, às 11:43:53 horas, no lote (7) - Cabo de aço galvanizado 1/4", macio e

com alma de algodão. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

21/11/2011, às 09:23:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:23:08 horas, no lote (7) - Cabo de aço galvanizado 1/4", macio e

com alma de algodão. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:12:36 horas, no lote (8) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama,

dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 1,5 mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou

equivalente). - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R$ 2.300,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 11:39:33 horas, no lote (8) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama,

dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 1,5 mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou

equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2011, às

09:47:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:47:23 horas, no lote (8) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama,

dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 1,5 mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou

equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor:

ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.. No dia 10/11/2011, às

11:38:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 10/11/2011, às 11:38:32 horas, no lote (8) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama,

dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 1,5 mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou

equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 21/11/2011,
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às 09:12:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:12:36 horas, no lote (8) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama,

dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 1,5 mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou

equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:18:00 horas, no lote (9) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama,

dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 1,5mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou

equivalente). - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa HEINRICH MIJOLARIO com o valor R$ 4.000,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 11:39:42 horas, no lote (9) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama,

dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 1,5mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou

equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2011, às

09:45:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:45:44 horas, no lote (9) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama,

dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 1,5mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou

equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - MARCELA ARAUJO TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor:

ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.. No dia 10/11/2011, às

11:44:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 10/11/2011, às 11:44:07 horas, no lote (9) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama,

dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 1,5mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou

equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 21/11/2011,

às 09:18:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:18:00 horas, no lote (9) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama,

dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 1,5mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou

equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:23:21 horas, no lote (10) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 4,0 mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 4.950,00.
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  No dia 25/10/2011, às 11:20:18 horas, no lote (10) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 4,0 mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

07/11/2011, às 09:08:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:08:25 horas, no lote (10) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 4,0 mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No

dia 21/11/2011, às 09:23:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:23:21 horas, no lote (10) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 4,0 mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:27:46 horas, no lote (11) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 4,0 mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 5.250,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 12:34:06 horas, no lote (11) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 4,0 mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

07/11/2011, às 09:09:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:09:08 horas, no lote (11) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 4,0 mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No

dia 21/11/2011, às 09:27:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:27:46 horas, no lote (11) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 4,0 mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:15:40 horas, no lote (12) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 6,0 mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R$ 6.160,00.
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  No dia 25/10/2011, às 12:20:10 horas, no lote (12) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 6,0 mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

07/11/2011, às 09:09:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:09:31 horas, no lote (12) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 6,0 mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No

dia 21/11/2011, às 09:15:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:15:40 horas, no lote (12) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 6,0 mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:15:57 horas, no lote (13) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 6,0 mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R$ 9.840,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 12:00:23 horas, no lote (13) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 6,0 mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

07/11/2011, às 09:09:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:09:50 horas, no lote (13) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 6,0 mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No

dia 21/11/2011, às 09:15:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:15:57 horas, no lote (13) - Cabo de cobre, semiflexível anti

chama, dupla isolação, 0,6/1 kV, PVC 70º, 6,0 mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap,

Conduspar ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:08:26 horas, no lote (14) - Clips de aço galvanizado para cabo de

aço 5/16. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 900,00.
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  No dia 25/10/2011, às 12:17:22 horas, no lote (14) - Clips de aço galvanizado para cabo de

aço 5/16. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:10:16

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:10:16 horas, no lote (14) - Clips de aço galvanizado para cabo de

aço 5/16. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às

09:08:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:08:26 horas, no lote (14) - Clips de aço galvanizado para cabo de

aço 5/16. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 17/11/2011, às 08:50:55 horas, no lote (15) - Comando para iluminação pública,

2x30A, contendo relê fotoelétrico, 5A, NA, disjuntor bipolar termomagnético e contator com

contatos de carga NF(ref. Tecnowatt, Ilumatic ou equivalente). - pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa HEINRICH MIJOLARIO com o valor

R$ 6.000,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 12:13:31 horas, no lote (15) - Comando para iluminação pública,

2x30A, contendo relê fotoelétrico, 5A, NA, disjuntor bipolar termomagnético e contator com

contatos de carga NF(ref. Tecnowatt, Ilumatic ou equivalente). -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:10:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:10:36 horas, no lote (15) - Comando para iluminação pública,

2x30A, contendo relê fotoelétrico, 5A, NA, disjuntor bipolar termomagnético e contator com

contatos de carga NF(ref. Tecnowatt, Ilumatic ou equivalente). -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. No dia 17/11/2011, às 08:50:55 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

  No dia 17/11/2011, às 08:50:55 horas, no lote (15) - Comando para iluminação pública,

2x30A, contendo relê fotoelétrico, 5A, NA, disjuntor bipolar termomagnético e contator com

contatos de carga NF(ref. Tecnowatt, Ilumatic ou equivalente). -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:11:20 horas, no lote (16) - Conjunto decorativo natalino (cordão

com microlâmpadas), próprias para instalação ao tempo, sem sequencial (sem pisca-pisca),

contendo 100 (cem) lâmpadas miniatura (650mW/5V por lâmpada); ligação paralela a três
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fios antichama (duas séries de lâmpadas), de tal forma que a queima de uma lâmpada as

outras permaneçam acesas; contato dos soquetes em latão, e com a retirada de uma

lâmpada ou soquete não atrapalhe o funcionamento das outras lâmpadas, permanecendo

acesas no mínimo 50% do total; fio flexível torcido cor verde, com dimensões aproximadas

de 7,5m (+1,50m de cabo de força), próprio para ligação em rede monofásica, 220V/60Hz;

plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de segurança de 3A (mínimo); consumo total

aproximado de 65W,  sendo: luz cor branca, transparente (100% cristalina-branco cristal). -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa WIKO

DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD com o valor R$ 118.600,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 12:16:04 horas, no lote (16) - Conjunto decorativo natalino (cordão

com microlâmpadas), próprias para instalação ao tempo, sem sequencial (sem pisca-pisca),

contendo 100 (cem) lâmpadas miniatura (650mW/5V por lâmpada); ligação paralela a três

fios antichama (duas séries de lâmpadas), de tal forma que a queima de uma lâmpada as

outras permaneçam acesas; contato dos soquetes em latão, e com a retirada de uma

lâmpada ou soquete não atrapalhe o funcionamento das outras lâmpadas, permanecendo

acesas no mínimo 50% do total; fio flexível torcido cor verde, com dimensões aproximadas

de 7,5m (+1,50m de cabo de força), próprio para ligação em rede monofásica, 220V/60Hz;

plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de segurança de 3A (mínimo); consumo total

aproximado de 65W,  sendo: luz cor branca, transparente (100% cristalina-branco cristal). -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:11:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:11:56 horas, no lote (16) - Conjunto decorativo natalino (cordão

com microlâmpadas), próprias para instalação ao tempo, sem sequencial (sem pisca-pisca),

contendo 100 (cem) lâmpadas miniatura (650mW/5V por lâmpada); ligação paralela a três

fios antichama (duas séries de lâmpadas), de tal forma que a queima de uma lâmpada as

outras permaneçam acesas; contato dos soquetes em latão, e com a retirada de uma

lâmpada ou soquete não atrapalhe o funcionamento das outras lâmpadas, permanecendo

acesas no mínimo 50% do total; fio flexível torcido cor verde, com dimensões aproximadas

de 7,5m (+1,50m de cabo de força), próprio para ligação em rede monofásica, 220V/60Hz;

plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de segurança de 3A (mínimo); consumo total

aproximado de 65W,  sendo: luz cor branca, transparente (100% cristalina-branco cristal). -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às 09:11:20

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:11:20 horas, no lote (16) - Conjunto decorativo natalino (cordão

com microlâmpadas), próprias para instalação ao tempo, sem sequencial (sem pisca-pisca),
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contendo 100 (cem) lâmpadas miniatura (650mW/5V por lâmpada); ligação paralela a três

fios antichama (duas séries de lâmpadas), de tal forma que a queima de uma lâmpada as

outras permaneçam acesas; contato dos soquetes em latão, e com a retirada de uma

lâmpada ou soquete não atrapalhe o funcionamento das outras lâmpadas, permanecendo

acesas no mínimo 50% do total; fio flexível torcido cor verde, com dimensões aproximadas

de 7,5m (+1,50m de cabo de força), próprio para ligação em rede monofásica, 220V/60Hz;

plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de segurança de 3A (mínimo); consumo total

aproximado de 65W,  sendo: luz cor branca, transparente (100% cristalina-branco cristal). -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:20:53 horas, no lote (17) - Conjunto decorativo natalino LED

(cordão com LED's), próprios para instalação ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca),

contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto brilho; isolação dos fios em material cristal na cor

do LED, com dimensões aproximadas de 7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para

ligação em rede monofásica, 220V/60Hz, plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de

segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência máxima 10W, sendo: luz cor azul. - pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RITA ALVES

PEREIRA GUEDES com o valor R$ 110.000,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 12:03:36 horas, no lote (17) - Conjunto decorativo natalino LED

(cordão com LED's), próprios para instalação ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca),

contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto brilho; isolação dos fios em material cristal na cor

do LED, com dimensões aproximadas de 7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para

ligação em rede monofásica, 220V/60Hz, plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de

segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência máxima 10W, sendo: luz cor azul. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:11:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:11:24 horas, no lote (17) - Conjunto decorativo natalino LED

(cordão com LED's), próprios para instalação ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca),

contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto brilho; isolação dos fios em material cristal na cor

do LED, com dimensões aproximadas de 7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para

ligação em rede monofásica, 220V/60Hz, plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de

segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência máxima 10W, sendo: luz cor azul. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às 09:20:53

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 21/11/2011, às 09:20:53 horas, no lote (17) - Conjunto decorativo natalino LED

(cordão com LED's), próprios para instalação ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca),

contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto brilho; isolação dos fios em material cristal na cor

do LED, com dimensões aproximadas de 7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para

ligação em rede monofásica, 220V/60Hz, plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de

segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência máxima 10W, sendo: luz cor azul. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:09:38 horas, no lote (18) - Conjunto decorativo natalino LED

(cordão com LED's), próprios para instalação ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca),

contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto brilho; isolação dos fios em material cristal na cor

do LED, com dimensões aproximadas de 7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para

ligação em rede monofásica, 220V/60Hz, plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de

segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência máxima 10W, sendo: luz cor branca. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa N3

COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 84.950,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 12:24:55 horas, no lote (18) - Conjunto decorativo natalino LED

(cordão com LED's), próprios para instalação ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca),

contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto brilho; isolação dos fios em material cristal na cor

do LED, com dimensões aproximadas de 7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para

ligação em rede monofásica, 220V/60Hz, plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de

segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência máxima 10W, sendo: luz cor branca. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:12:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:12:30 horas, no lote (18) - Conjunto decorativo natalino LED

(cordão com LED's), próprios para instalação ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca),

contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto brilho; isolação dos fios em material cristal na cor

do LED, com dimensões aproximadas de 7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para

ligação em rede monofásica, 220V/60Hz, plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de

segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência máxima 10W, sendo: luz cor branca. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às 09:09:38

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:09:38 horas, no lote (18) - Conjunto decorativo natalino LED

(cordão com LED's), próprios para instalação ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca),

contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto brilho; isolação dos fios em material cristal na cor
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do LED, com dimensões aproximadas de 7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para

ligação em rede monofásica, 220V/60Hz, plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de

segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência máxima 10W, sendo: luz cor branca. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:16:27 horas, no lote (19) - Conjunto decorativo natalino LED

(cordão com LED's), próprios para instalação ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca),

contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto brilho; isolação dos fios em material cristal na cor

do LED, com dimensões aproximadas de 7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para

ligação em rede monofásica, 220 v/60 hz, plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de

segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência máxima 10W, sendo: luz cor vermelha.

- pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA

COMERCIAL LTDA com o valor R$ 71.000,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 12:16:49 horas, no lote (19) - Conjunto decorativo natalino LED

(cordão com LED's), próprios para instalação ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca),

contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto brilho; isolação dos fios em material cristal na cor

do LED, com dimensões aproximadas de 7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para

ligação em rede monofásica, 220 v/60 hz, plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de

segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência máxima 10W, sendo: luz cor vermelha.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:12:58 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:12:58 horas, no lote (19) - Conjunto decorativo natalino LED

(cordão com LED's), próprios para instalação ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca),

contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto brilho; isolação dos fios em material cristal na cor

do LED, com dimensões aproximadas de 7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para

ligação em rede monofásica, 220 v/60 hz, plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de

segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência máxima 10W, sendo: luz cor vermelha.

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às 09:16:27

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:16:27 horas, no lote (19) - Conjunto decorativo natalino LED

(cordão com LED's), próprios para instalação ao tempo, com sequencial (sem pisca-pisca),

contendo 96 (noventa e seis) LED's de alto brilho; isolação dos fios em material cristal na cor

do LED, com dimensões aproximadas de 7,6m (+1,50m de cabo de força), próprio para

ligação em rede monofásica, 220 v/60 hz, plug macho/fêmea (alto travante), fusíveis de

segurança de 3A (mínimo);  seção circular, potência máxima 10W, sendo: luz cor vermelha.
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-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:17:13 horas, no lote (20) - Conjunto Strobe, lâmpada Xenon e

soquete com rabicho, tensão de funcionameto 220 v/60 hz, consumo de 5W, visibilidade

3,2km, Flash 55 a 60 piscadas por minuto, pisca ordenadamente, fabricado em PVC com

lente frontal em acrílico na cor vermelha 100% cristalina. - pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R$

11.052,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 12:16:13 horas, no lote (20) - Conjunto Strobe, lâmpada Xenon e

soquete com rabicho, tensão de funcionameto 220 v/60 hz, consumo de 5W, visibilidade

3,2km, Flash 55 a 60 piscadas por minuto, pisca ordenadamente, fabricado em PVC com

lente frontal em acrílico na cor vermelha 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:13:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:13:22 horas, no lote (20) - Conjunto Strobe, lâmpada Xenon e

soquete com rabicho, tensão de funcionameto 220 v/60 hz, consumo de 5W, visibilidade

3,2km, Flash 55 a 60 piscadas por minuto, pisca ordenadamente, fabricado em PVC com

lente frontal em acrílico na cor vermelha 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às 09:17:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:17:13 horas, no lote (20) - Conjunto Strobe, lâmpada Xenon e

soquete com rabicho, tensão de funcionameto 220 v/60 hz, consumo de 5W, visibilidade

3,2km, Flash 55 a 60 piscadas por minuto, pisca ordenadamente, fabricado em PVC com

lente frontal em acrílico na cor vermelha 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:10:00 horas, no lote (21) - Conjunto Strobe, lâmpada Xenon, e

soquete com rabicho, tensão de funcionameto 220 v/60 hz, consumo de 5W, visibilidade

3,2km, Flash 55 a 60 piscadas por minuto, pisca ordenadamente, fabricado em PVC com

lente frontal em acrílico na cor branca 100% cristalina. - pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com

o valor R$ 36.000,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 15:50:24 horas, no lote (21) - Conjunto Strobe, lâmpada Xenon, e

soquete com rabicho, tensão de funcionameto 220 v/60 hz, consumo de 5W, visibilidade

3,2km, Flash 55 a 60 piscadas por minuto, pisca ordenadamente, fabricado em PVC com
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lente frontal em acrílico na cor branca 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:13:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:13:57 horas, no lote (21) - Conjunto Strobe, lâmpada Xenon, e

soquete com rabicho, tensão de funcionameto 220 v/60 hz, consumo de 5W, visibilidade

3,2km, Flash 55 a 60 piscadas por minuto, pisca ordenadamente, fabricado em PVC com

lente frontal em acrílico na cor branca 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às 09:10:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:10:00 horas, no lote (21) - Conjunto Strobe, lâmpada Xenon, e

soquete com rabicho, tensão de funcionameto 220 v/60 hz, consumo de 5W, visibilidade

3,2km, Flash 55 a 60 piscadas por minuto, pisca ordenadamente, fabricado em PVC com

lente frontal em acrílico na cor branca 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:16:48 horas, no lote (22) - Esticador de aço galvanizado para

cabo 5/16. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R$ 1.880,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 15:50:36 horas, no lote (22) - Esticador de aço galvanizado para

cabo 5/16. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2011, às

09:14:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:14:13 horas, no lote (22) - Esticador de aço galvanizado para

cabo 5/16. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às

09:16:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:16:48 horas, no lote (22) - Esticador de aço galvanizado para

cabo 5/16. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:23:44 horas, no lote (23) - Fio de cobre paralelo, flexível, 2 x

1,0mm², isolação de 750V, cor branca, (ref. Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente). - pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa GMP

COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 1.060,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 16:11:16 horas, no lote (23) - Fio de cobre paralelo, flexível, 2 x

1,0mm², isolação de 750V, cor branca, (ref. Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente). -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:14:35 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:14:35 horas, no lote (23) - Fio de cobre paralelo, flexível, 2 x

1,0mm², isolação de 750V, cor branca, (ref. Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente). -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às 09:23:44

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:23:44 horas, no lote (23) - Fio de cobre paralelo, flexível, 2 x

1,0mm², isolação de 750V, cor branca, (ref. Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente). -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:10:54 horas, no lote (24) - Fio de cobre trançado flexível, 2 x

2,5mm², 750V, PVC 70º, anti-chama, cor marrom (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou

equivalente). - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à

empresa REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA com o valor R$ 23.600,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 15:49:52 horas, no lote (24) - Fio de cobre trançado flexível, 2 x

2,5mm², 750V, PVC 70º, anti-chama, cor marrom (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou

equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2011, às

09:14:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:14:56 horas, no lote (24) - Fio de cobre trançado flexível, 2 x

2,5mm², 750V, PVC 70º, anti-chama, cor marrom (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou

equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 21/11/2011,

às 09:10:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:10:54 horas, no lote (24) - Fio de cobre trançado flexível, 2 x

2,5mm², 750V, PVC 70º, anti-chama, cor marrom (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou

equivalente). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:10:23 horas, no lote (25) - Fita isolante plástica, 0,7 x 19 x

5.000mm, (ref. Scotch, 3M, Tigre ou equivalente). - pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA com

o valor R$ 940,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 15:50:04 horas, no lote (25) - Fita isolante plástica, 0,7 x 19 x

5.000mm, (ref. Scotch, 3M, Tigre ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:15:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 07/11/2011, às 09:15:16 horas, no lote (25) - Fita isolante plástica, 0,7 x 19 x

5.000mm, (ref. Scotch, 3M, Tigre ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às 09:10:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:10:23 horas, no lote (25) - Fita isolante plástica, 0,7 x 19 x

5.000mm, (ref. Scotch, 3M, Tigre ou equivalente). -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:24:20 horas, no lote (26) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor amarela 100% cristalina. - pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA

com o valor R$ 8.500,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 15:50:54 horas, no lote (26) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor amarela 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:15:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:15:36 horas, no lote (26) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor amarela 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às 09:24:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 21/11/2011, às 09:24:20 horas, no lote (26) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor amarela 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:24:50 horas, no lote (27) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor branca 100% cristalina. - pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA

com o valor R$ 32.460,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 15:51:03 horas, no lote (27) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor branca 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:15:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:15:56 horas, no lote (27) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor branca 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às 09:24:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 21/11/2011, às 09:24:50 horas, no lote (27) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor branca 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:25:18 horas, no lote (28) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor verde 100% cristalina. - pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA

com o valor R$ 19.600,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 15:51:11 horas, no lote (28) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor verde 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:16:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:16:32 horas, no lote (28) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor verde 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às 09:25:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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  No dia 21/11/2011, às 09:25:18 horas, no lote (28) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor verde 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:25:41 horas, no lote (29) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor vermelha 100% cristalina. - pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA

com o valor R$ 22.000,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 16:11:26 horas, no lote (29) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor vermelha 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 07/11/2011, às 09:16:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:16:53 horas, no lote (29) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor vermelha 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. No dia 21/11/2011, às 09:25:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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  No dia 21/11/2011, às 09:25:41 horas, no lote (29) - Mangueira luminosa luz LED, alto

brilho, seção circular, diâmetro da corda de 13 mm, rolo de 10 m, com pisca-pisca, flexível,

36 led's por metro linear num total de 360 LED's, com possibilidade de ser cortado a cada 1

metro, maciça (não ocada), 3 fios de conexão permitindo movimento, ritmo de luz e cor,

potência máxima de 3W por metro, 220V/60Hz,  capaz de trabalhar sob grande variação de

temperatura, vida média: 20.000 horas. O rolo deverá vir acompanhado de: 5 Tomadas, 5

Emendas e 5 Conexões. Cor vermelha 100% cristalina. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado.

 

  No dia 21/11/2011, às 09:17:32 horas, no lote (30) - Relé fotoeletrônico para comando

individual tipo NF, capacidade de 1.800VA-1.000W-220V (fase-neutro), 60Hz, grau de

proteção IP67 (invólucro), com vida útil de no mínimo 10.000 ciclos de operação e consumo

máximo 0,9W, para-raios aberto 2,5kV/kA, rigidez dielétrica 5kV, faixa de temperatura 40ºC

a 70ºC, com capacidade de comutação de 1800VA para lâmpadas de descarga, fator de

potência menor que 1 (um), tipo fail-off: contatos de carga NA desenergizado e NF em

operação, célula fotoelétrica de silício e encapsulada; tampa de proteção em policarbonato

ou propileno estabilizada contra ação de raios ultra violetas, resistente a intempéries

(estanque a choques térmicos e mecânicos); excelente aderência da gaixeta: sapatas p/

acoplamento da base de latão com acabamento estanhado. Ligar com nível de iluminação

15 lux ± 25% e desligamento em máximo 10 lux ± 25%, proteção contra surtos na rede de

alimentação, pinos de latão estanhados, base de conexão/fixação conforme NBR 5123 e

NTC-50 CELG-D. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

à empresa JBA COMERCIAL LTDA com o valor R$ 520,00.

 

  No dia 25/10/2011, às 15:50:46 horas, no lote (30) - Relé fotoeletrônico para comando

individual tipo NF, capacidade de 1.800VA-1.000W-220V (fase-neutro), 60Hz, grau de

proteção IP67 (invólucro), com vida útil de no mínimo 10.000 ciclos de operação e consumo

máximo 0,9W, para-raios aberto 2,5kV/kA, rigidez dielétrica 5kV, faixa de temperatura 40ºC

a 70ºC, com capacidade de comutação de 1800VA para lâmpadas de descarga, fator de

potência menor que 1 (um), tipo fail-off: contatos de carga NA desenergizado e NF em

operação, célula fotoelétrica de silício e encapsulada; tampa de proteção em policarbonato

ou propileno estabilizada contra ação de raios ultra violetas, resistente a intempéries

(estanque a choques térmicos e mecânicos); excelente aderência da gaixeta: sapatas p/

acoplamento da base de latão com acabamento estanhado. Ligar com nível de iluminação

15 lux ± 25% e desligamento em máximo 10 lux ± 25%, proteção contra surtos na rede de

alimentação, pinos de latão estanhados, base de conexão/fixação conforme NBR 5123 e

NTC-50 CELG-D. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/11/2011, às
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09:21:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/11/2011, às 09:21:06 horas, no lote (30) - Relé fotoeletrônico para comando

individual tipo NF, capacidade de 1.800VA-1.000W-220V (fase-neutro), 60Hz, grau de

proteção IP67 (invólucro), com vida útil de no mínimo 10.000 ciclos de operação e consumo

máximo 0,9W, para-raios aberto 2,5kV/kA, rigidez dielétrica 5kV, faixa de temperatura 40ºC

a 70ºC, com capacidade de comutação de 1800VA para lâmpadas de descarga, fator de

potência menor que 1 (um), tipo fail-off: contatos de carga NA desenergizado e NF em

operação, célula fotoelétrica de silício e encapsulada; tampa de proteção em policarbonato

ou propileno estabilizada contra ação de raios ultra violetas, resistente a intempéries

(estanque a choques térmicos e mecânicos); excelente aderência da gaixeta: sapatas p/

acoplamento da base de latão com acabamento estanhado. Ligar com nível de iluminação

15 lux ± 25% e desligamento em máximo 10 lux ± 25%, proteção contra surtos na rede de

alimentação, pinos de latão estanhados, base de conexão/fixação conforme NBR 5123 e

NTC-50 CELG-D. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

21/11/2011, às 09:17:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 21/11/2011, às 09:17:32 horas, no lote (30) - Relé fotoeletrônico para comando

individual tipo NF, capacidade de 1.800VA-1.000W-220V (fase-neutro), 60Hz, grau de

proteção IP67 (invólucro), com vida útil de no mínimo 10.000 ciclos de operação e consumo

máximo 0,9W, para-raios aberto 2,5kV/kA, rigidez dielétrica 5kV, faixa de temperatura 40ºC

a 70ºC, com capacidade de comutação de 1800VA para lâmpadas de descarga, fator de

potência menor que 1 (um), tipo fail-off: contatos de carga NA desenergizado e NF em

operação, célula fotoelétrica de silício e encapsulada; tampa de proteção em policarbonato

ou propileno estabilizada contra ação de raios ultra violetas, resistente a intempéries

(estanque a choques térmicos e mecânicos); excelente aderência da gaixeta: sapatas p/

acoplamento da base de latão com acabamento estanhado. Ligar com nível de iluminação

15 lux ± 25% e desligamento em máximo 10 lux ± 25%, proteção contra surtos na rede de

alimentação, pinos de latão estanhados, base de conexão/fixação conforme NBR 5123 e

NTC-50 CELG-D. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 25/10/2011, às 09:29:35 horas, a autoridade competente da licitação - AFONSO

CELSO BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS - substitui o Pregoeiro LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: Alteração realizada em

virtude de questões técnicas administrativas.

 

  No dia 07/11/2011, às 09:22:27 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE
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CONTRUCAO LTDA, no lote (4) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 14 BWG, rolo

industrial (ref. Gerdau ou equivalente).. O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada por não enviar a documentação necessária para habilitação, conforme prevê

o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 07/11/2011, às 09:26:25 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA, no lote (5) - Arame liso, de aço galvanizado, n.º 16 BWG, rolo

industrial (ref. Gerdau ou equivalente).. O motivo da desclassificação foi: Empresa

desclassificada por não enviar a documentação necessária para habilitação, conforme prevê

o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 07/11/2011, às 09:45:21 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FERRO E ACO VITORIA LTDA. - EPP, no lote (7)

- Cabo de aço galvanizado 1/4", macio e com alma de algodão.. O motivo da

desclassificação foi: Empresa desclassificada por descumprir o item 9.5.5 e 9.6.1 do Edital.

 

  No dia 07/11/2011, às 09:45:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA, no lote (9) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama, dupla isolação,

0,6/1 kV, PVC 70º, 1,5mm², cor vermelha (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).. O

motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar a documentação

necessária para habilitação, conforme prevê o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 07/11/2011, às 09:47:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONTRUCAO LTDA, no lote (8) - Cabo de cobre, semiflexível anti chama, dupla isolação,

0,6/1 kV, PVC 70º, 1,5 mm², cor azul claro (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente).. O

motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada por não enviar a documentação

necessária para habilitação, conforme prevê o item 9.1 do Edital.

 

  No dia 10/11/2011, às 11:41:51 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - FERRO E ACO VITORIA LTDA. - EPP, no lote (4)

- Arame liso, de aço galvanizado, n.º 14 BWG, rolo industrial (ref. Gerdau ou equivalente).. O

motivo da desclassificação foi: Empresa inabilitada por não enviar documentação, conforme

solicitado no item 9.1 do edital.
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  Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da Disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

 

MARCELA ARAUJO TEIXEIRA

Pregoeiro da Disputa

 

 

AFONSO CELSO BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS

Autoridade Competente

 

 

MONICA LUIZA VICZNEVSKI

Membro Equipe Apoio

 

 

Proponentes:

 

CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA

REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA

WIKO DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD

ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA

ANDERSON ANTONIO DE MENEZES - COMERCIO

JBA COMERCIAL LTDA

HEINRICH MIJOLARIO

RITA ALVES PEREIRA GUEDES

FERRO E ACO VITORIA LTDA. - EPP

HJ COMERCIO LTDA

GMP COMERCIO E SERVICOS LTDA

N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA


