
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 69833314/2017)

 

     às 09:03:36 horas do dia 14/05/2018 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). MONICA LUIZA VICZNEVSKI, e a respectiva Equipe de Apoio,

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

Nº Processo: 69833314/2017 - 2018/013/2018 que tem por objeto Contratação de empresa

para fornecimento de materiais de construção

(cimento, tijolo, pedra britada, areia e dentre outros) em atendimento à

Secretaria Municipal de Assistência Social  SEMAS, conforme condições e

especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Cimento comum básico, (CP 1)

Produto: cimento

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas:

embalagem com 50 (cinqüenta) Kg dentro da norma ABNT

NBR 5732/1991.

Indicações de uso: assenta e rejunta blocos, tanto em

áreas internas como em áreas externas (0,40x50kg=20,00)

Lote (2) - Pedra britada para construção n° �0� (Pedrisco)

Produto: Pedra brita/ pedra britada número zero/ pedrisco;

fragmento de rochas como granito, gnaisse e calcário,

dentre outras

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas: malha

12 mm

Indicações de uso: fabricação de vigas e vigotas, lajes

pré-moldadas, pavimento intertravado, tubos, blocos,

bloquetes, paralelepípedos de concreto, chapiscos e

acabamentos em geral.

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:18:35:854 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 40.000,00

14/05/2018 06:52:31:466 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 40.000,00

08/05/2018 11:01:59:771 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 20,00

04/07/2018 Página 1 de 133



Lote (3) - Areia Média para cimento, lavada para construção.

Produto: areia dos rios/ areia lavada/ areia média.

Areia para cimento, média, lavada para construção

Características/ Dimensões Técnicas:

Grãos de areia com diâmetro entre 0,42 a 2 mm.

Indicações de uso: usada em várias partes, desde as

fundações até as coberturas passando pela estrutura,

vedações e acabamentos.

Lote (4) - Aço CA-50, 8,0mm, Vergalhão com 12 m de

comprimento

Produto: barras de ferro para construção civil

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas:

espessura: 8mm Comprimento: 12m

Indicações de uso: fazer fundações e sapatas na parte da

R$ 4,87

SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

20

obra que fica sob a terra, com a finalidade de suportar o

peso e manter a construção firme, sem risco de inclinação,

fixos nas paredes.

Lote (5) - Tinta Acrílica

Produto: Tinta acrílica

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:18:35:854 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 6.000,00

08/05/2018 11:01:59:771 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 81,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:18:35:854 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 4.500,00

14/05/2018 06:52:31:466 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 4.500,00

08/05/2018 11:01:59:771 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 75,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:18:35:854 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 1.948,00

14/05/2018 06:52:31:466 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 1.948,00
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com acabamento semi brilho composta de dispersão aquosa

de polímeros estireno acrílicos pigmentos ativos não

metálicos, cargas minerais inertes. Tensoativos

espessantes, preservativos e coalescentes

Indicação de uso: indicada para pintura de superfícies

internas e externas de reboco, massa acrílica, texturas

concretos, blocos, fibrocimento e superfícies internas de

massa corrida.

Lote (6) - Argamassa colante industrializada multiuso, para

revestimento interno e externo e assentamento de blocos

diversos.

Produto: argamassa.

Indicação de uso: Pisos e Paredes.

Lote (7) - Massa corrida PVA com acabamento para aplicação de

camadas finas compostas de dispersão aquosa de

polímeros estireno acrílicos, carbono de cálcio natural, água,

espessante, CMC e bactericida indicada para nivelar e

corrigir imperfeições rasas, de superfícies internas de

R$ 50,00

SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

21

imperfeições rasas de superfícies internas de alvenaria

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:18:35:854 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 65.100,00

09/05/2018 17:59:09:465 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME  R$ 64.869,00

11/05/2018 09:11:24:707 PRINE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - ME  R$ 300,00

14/05/2018 06:52:31:466 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 65.100,00

11/05/2018 10:24:32:588 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 120.000,00

08/05/2018 11:01:59:771 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 310,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:22:29:480 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 223,00

08/05/2018 11:06:11:221 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 0,36
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reboco, concreto, gesso e fibrocimento proporcionando

acabamento liso para diluição em água limpa para

rendimento por demão de 30 m2 (trinta metros quadrados), a

50 m2 (cinquenta metros quadrados) secagem ao toque de

30 (trinta) a 60 (sessenta) minutos, manuseio de 01 (uma) a

03 (três) horas, para uso interno, caixa de

aproximadamente 25 kg (vinte e cinco quilos).

Lote (8) - Lixa para parede n° 120, lixamento de paredes, preparação

para pintura de ambientes e uso geral.

Produto:Folha Lixa para parede ou madeira, número 120

Característica/ dimensões técnicas aproximadas: peso:

0,018 kg/ Diâmetro:225mm (9�); Grão:120

Indicação de uso: lixadeira de teto e de paredes; ideal para

preparação das paredes para pintura, própria para o

lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.

Lote (9) - Lixa para parede n° 150, lixamento de paredes (alvenaria),

preparação para pintura de ambientes e uso geral.

Característica/ dimensões técnicas aproximadas: peso:

0,018 kg/ Diâmetro:225mm (9�); Grão:150

Indicação de uso: lixadeira de teto e de paredes; ideal para

preparação das paredes para pintura, própria para o

lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.

Lote (10) - Lixa para parede n° 100, lixamento de paredes, preparação

para pintura de ambientes e uso geral.

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:22:29:480 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 1.650,00

09/05/2018 18:09:20:658 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME  R$ 1.613,60

11/05/2018 15:43:24:572 GWR DISTRIBUIDORA DE PECAS E MANDIBULA LTDA  R$ 20.000,00

14/05/2018 06:58:58:596 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 1.650,00

11/05/2018 10:42:53:585 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 5.000,00

08/05/2018 11:06:11:221 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:22:29:480 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 114,00

08/05/2018 11:06:11:221 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 0,57

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:22:29:480 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 74,00

08/05/2018 11:06:11:221 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 1,85

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (11) - Rolo anti gota (Rolo de Lã sintético), de carneiro com

suporte, largura: 23 cm. Indicação: superfícies rugosas.

Rolo Ideal para paredes. Técnica: látex e acrílica.

Lote (12) - Trincha, com medida mínima de 1 e ½'' (uma polegada e

meio); Cabo plástico ; Virola em aço inoxidável e cerdas;

Aplicação Técnica: látex e acrílica.

Lote (13) - Trincha, com medida mínima de 2 e ½'' (duas polegadas e

meio); Cabo plástico ; Virola em aço inoxidável e cerdas;

Aplicação Técnica: látex e acrílica.

Lote (14) - Thinner

Produto: Thinner; Mistura balanceada de acetatos, álcool,

hidrocarbonetos aromáticos.

Indicações de uso:Usado para diluição de tintas, vernizes e

seladoras, uso geral;

Prazo de Validade: 3 anos.

Lote (15) - Pincel Chato (TRINCHA) Cerdas 2" (2 Polegadas)

Produto: Tamanhos e Medidas 2"/trincha média, cabo de

plástico; Indicações de uso: Pintura em geral;

Dimensões aproximadas: Trincha média, cabo de plástico;

Prazo de Validade: Indeterminado.

11/05/2018 14:22:29:480 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 130,00

08/05/2018 11:06:11:221 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 0,65

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:26:13:985 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 2.418,00

09/05/2018 18:11:46:768 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME  R$ 2.411,80

14/05/2018 06:59:58:658 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 2.418,00

11/05/2018 10:29:02:830 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 5.000,00

08/05/2018 11:09:09:743 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 39,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:26:13:985 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 119,00

08/05/2018 11:09:09:743 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 3,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:26:13:985 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 147,00

08/05/2018 11:09:09:743 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 5,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:26:13:985 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 244,00

08/05/2018 11:09:09:743 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 8,15
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Lote (16) - Estopa

Produto: Estopa feita de resíduos têxteis como algodão.

Indicações de uso: limpeza de graxas e resíduos químicos

em geral, utilizadas para polimentos manuais em pinturas

em geral e também para limpeza.

Embalagem de 1Kg.

Lote (17) - A Cal

Produto: Cal/ A Cal/ Cal viva/ Ccal virgem/ óxido de cálcio

Material: sólido branco

Indicações de uso: cal para tinta a base de cal, com

fixador, não solta da parede, alto poder bactericida e

fungicida.

Embalagem 5 Kg.

Lote (18) - Tijolo furado com seis furos.

Produto: tijolo

Material: barro cozido.

Características / dimensões técnicas: comprimento 24cm,

largura 9cm, altura 14cm.

indicações de uso: dar assentamento à construção civil.

Uso interno e externo

Lote (19) - Filito em pó

Produto: Filito ou filádio ou xisto luzente é uma rocha

metassedimentar muito fina, constituída basicamente de

sericita, caulinita e quartzo.

Indicações de uso: dar proteção externa às paredes, sejam

elas de que material forem � tijolo comum, tijolo furado,

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:26:13:985 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 147,00

08/05/2018 11:09:09:743 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 9,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:30:41:055 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 1.975,00

09/05/2018 18:14:04:925 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME  R$ 1.923,86

08/05/2018 11:11:58:928 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 9,23

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:30:41:055 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 688,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:30:41:055 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 53.000,00
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bloco de concreto etc.

Características/ dimensões técnicas: saco com 18 Kg

(dezessete quilo gramas) em conformidade com a norma

ABNT NBR 7211:2009.

Lote (20) - Tinta Cimentado Cinza Chumbo

Produto: Tinta

Indicações de uso: Acabamento Liso e Rugoso. Tinta a

base de resina acrílica especial para pisos cimentados,

telhas de fibrocimento, muros, fachadas, telhas cerâmicas e

com acabamento fosco.

Pode ser utilizada em áreas externas ou internas.

Características/ dimensões técnicas: Secagem ao toque:

2 horas, entre demãos: 4 horas e final: 12 horas.

Embalagem: Lata com capacidade mínima de 18 litros.

Aplicação Demãos: 2 a 3 demãos. Rendimento: 150 a 250

m²/ demão

Lote (21) - Tinta Esmalte Sintético

Produto: Tinta esmalte sintético

Indicações de uso: indicada para uso interno e externo, em

superfícies de metais ferrosos, alumínio, galvanizados e

madeiras.

Características/ dimensões técnicas: Composição: resina

alquímica, pigmentos, secantes, solvente universal e

hidrocarbonetos alifáticos e aditivo. Embalagem: galão de

3,6 litros. Informações toxicológicas: baixa toxicidade.

Secagem: toque: 4 a 6 horas; entre demãos: 8 horas. Final:

14 a 18 horas. Rendimento aproximado: até 50 m² por

demão. Acabamento: brilho. Prazo de validade: 36 meses.

Cor: Vermelho: 10 galões; Salmão: 70 galões; Branco

Gelo: 130 galões; Azul Del Rey: 130 galões.

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:30:41:055 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 4.600,00

08/05/2018 11:11:58:928 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 9,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:30:41:055 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 4.920,00

09/05/2018 18:14:04:925 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME  R$ 4.917,00

11/05/2018 10:30:17:513 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 10.000,00

08/05/2018 11:11:58:928 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 164,00
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Lote (22) - Fita crepe 2,5 mm, para uso profissional utilizado na pintura

de paredes, rodapés, teto e outras superfícies.

Embalagem: rolo de 25 mm de largura x 50 m de

comprimento.

Lote (23) - Gesso em Pó, secagem rápida

Indicado para uso geral;

Pode ser aplicado para decoração e acabamento.

Cor: Branca

Lote (24) - Solvente Diluente a Base de Aguarrás

Produto: Solvente diluente

Indicações de uso: Uso Indicado para Diluição de

Tintas e Diluição de esmalte sintético, fundo para

metal e madeira, verniz e tinta a óleo; Composição:

Base Solvente

Lote (25) - Lona Plástica, Preta,

Dimensões Aproximadas: Largura (L) 8 m, espessura (E)=

150 micra

Indicações de uso: Coberturas de objetos (em geral)

Produto: Lona plástica; Material: Plástico; Tipo de Material:

Polietileno

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:36:05:565 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 25.996,00

09/05/2018 18:15:22:426 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME  R$ 25.126,00

11/05/2018 09:15:13:667 PRINE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - ME  R$ 76,00

11/05/2018 15:44:24:421 GWR DISTRIBUIDORA DE PECAS E MANDIBULA LTDA  R$ 70.000,00

14/05/2018 07:01:03:517 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 25.996,40

11/05/2018 10:31:27:968 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 50.000,00

08/05/2018 11:15:13:161 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 76,46

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:36:05:565 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 325,00

08/05/2018 11:15:13:161 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 5,92

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:36:05:565 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 54,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:36:05:565 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 143,00

08/05/2018 11:15:13:161 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 9,55
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Lote (26) - Torneira de Plástico para lavatório

Produto: Torneira Plástica De Mesa Para Lavatório

Dimensões: Diâmetro 1/2 "; material plástico

Lote (27) - Engate Plástico 40 cm

Indicações de uso: para engates de pias e conexões

Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem

(cm) - AxLxP:2,7 x 2,7 x 45 cm; Comprimento (CM):40 cm;

Material: PVC

Cor: Branco

Lote (28) - Acabamento para Válvula de Descarga (Docol - É

necessário a aquisição do produto compatível com a válvula

instalada)

Material: Metal;

Tipo de Material: Cobre

Cor: Cromado ou Preto

Dimensões aproximadas: Altura12 cm, Largura15 cm,

Profundidade 5,1 cm

Lote (29) - Sifão Universal Plástico �sifão flexível universal

(sanfonado) em PVC para lavatório

Dimensões: Diâmetro de Entrada do Sifão1", 1.1/2" e

Diâmetro de Saída do Sifão1.1/2" Comprimento Máximo do

Sifão 33 cm Comprimento Mínimo do Sifão33 cm;

Tipo de Corpo: Articulado; Material: Plástico

Tipo de Material: Polipropileno

Cor: Branco

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:42:10:736 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 109,00

08/05/2018 11:24:33:828 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 9,13

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:42:10:736 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 4,49

08/05/2018 11:24:33:828 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 4,99

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:42:10:736 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 293,00

08/05/2018 11:24:33:828 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 58,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:42:10:736 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 97,60

08/05/2018 11:24:33:828 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 6,10
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Lote (30) - Torneira para tanque - Torneira metal amarelo curta sem

bico para tanque, padrão popular, 3/4 "

Lote (31) - Válvula para tanque metal cromada para tanque sem

ladrão; uso de escoamento para tanque

Dimensões: 1.1/2"

Lote (32) - Te 40mm esgoto te sanitário, pvc, dn 40 x 40 mm, serie

normal, para esgoto predial

Produto: Tê PVC

Tipo de material: PVC;

Indicação de uso: Esgoto / Bitola de Canos

Conexões em Dimensões: Milímetros - 40 mm; pvc, dn 40

x 40 mm.

Função: Conduzir Os Efluentes

Lote (33) - Válvula de Descarga cromada

Bitola: 1 ½" Sistema hidromecânico Válvula de Descarga

Material: Metal

Tipo de Material: Cobre

Lote (34) - Torneira bica móvel para pia bica móvel parede

Torneira Cromada De Parede Para Cozinha Bica Móvel Com

Arejador 1/2 "

Material: Metal

Tipo de Material: Cromado com bica móvel e arejador

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:42:10:736 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 63,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:48:27:580 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 114,00

08/05/2018 11:30:24:294 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 19,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:48:27:580 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 10,25

08/05/2018 11:30:24:294 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 2,05

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:48:27:580 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 286,00

08/05/2018 11:30:24:294 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 143,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:48:27:580 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 254,00

08/05/2018 11:30:24:294 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 84,80
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Lote (35) - Torneira bica móvel para lavatório bancada

Torneira Cromada De Parede Para Cozinha Com Arejador

3/4 "

Material: Metal

Tipo de Material: Cromado com bica móvel e arejador

Lote (36) - Tanque com 2 bacias e 01 batedor

Descrição: tanque duplo em mármore sintético com cuba

lisa e esfregador,

Indicação de uso: lavar roupas

Dimensões aproximadas: 150 x 55 cm

Lote (37) - Fita Veda Rosca, em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C)

Lote (38) - Adesivo Plástico - Bisnaga 75 G (tubo)

Características Técnicas

Composição química: produto a base de misturas de

solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC.

Produto inflamável, com vapores tóxicos.

Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais

oxidantes fortes como Cloro Líquido e Oxigênio

Concentrado.

Indicação de uso: promover a união entre tubos e

conexões de PVC por meio de soldagem a frio para Água

Fria, Registros e válvulas soldáveis, Esgoto.

Lote (39) - Porta grelha cromado 150 mm x 150 mm

Produto: Luva

Características Técnicas: Diâmetro: 150 mm

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:48:27:580 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 84,60

08/05/2018 11:30:24:294 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 84,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:51:53:948 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 489,00

08/05/2018 11:35:09:590 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 214,47

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:51:53:948 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 990,00

08/05/2018 11:35:09:590 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 9,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:51:53:948 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 3,56

08/05/2018 11:35:09:590 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 3,56
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Material: Cromado prata

Indicação de uso: Condução de esgoto predial

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (40) - Luva de Correr para tubo soldável, pvc, 25mm, para

água fria predial.

Produto: Luva de correr 25 mm

Indicação de uso: Instalações prediais de água fria

permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em

locais cobertos

Medidas 25mm

Material: PVC

Lote (41) - Luva LR Soldável 25mm

Produto: Luva PVC/ luva soldável diâmetro 25 mm

Material: tubos e conexões de PVC rígidos: diâmetro 25mm

x 3/4�

Indicação de uso: condução de água em temperatura

ambiente

Lote (42) - Porta de madeira Folha Leve de 210 cm x 80 cm

(NBR 15930) E = �35�MM, Núcleo Colmeia, capa lisa em

HDF, Acabamento em primer para pintura

Produto: Porta de madeira

Indicação de uso: uso interno de construção civil (sala e

quarto)

Características Técnicas: Porta Lisa 80x210 c/portal e

alisar s/ferragens, espessura

Material: madeira

Modelo/ Tipo: lisa

Cor: amadeirado

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:51:53:948 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 3.705,00

14/05/2018 07:01:44:967 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 3.705,00

11/05/2018 10:32:29:397 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 7.000,00

08/05/2018 11:35:09:590 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 7,41

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:57:18:097 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 295,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:57:18:097 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 5.666,00

14/05/2018 07:03:43:388 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 5.666,40
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Lote (43) - Porta de Madeira, Folha Leve (NBR15930) de 60x210cm,

E 35 MM, Núcleo Colmeia, Capa Lisa em HDF,

acabamento em primer para pintura

Produto: Porta lisa de madeira

Indicação de uso: uso interno de construção civil (sala e

quarto)

Características Técnicas: Porta Lisa 60x210 c/portal e

alisar s/ferragens

Material: madeira

Modelo/ Tipo: lisa

Cor: madeira

Lote (44) - Batente/ Portal/ Aduela/

marco macico, dimensões aproximadas: e=*3*cm, 60 cm a

120* cm x 210* cm em cedrinho/ angelim comercial/

eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região

(não inclui alizares); portal de madeira; batente para porta de

giro (80x210cm) de madeira angelim, largura 14 cm, sem

acabamento

Lote (45) - Fechadura Interna Chave Pequena

Indicação de uso: uso garantir a segurança dos imóveis,

instalados em portas de cômodos internos (salas, quartos,

banheiros) e/ou portas pivotantes e de correr.

Modelo/ Tipo aproximados: fechadura (bola) lafonte 2078 -

b / atlanta wc da pado ou equivalente

Lote (46) - Fecho Fio Redondo 4¨

Zincado c/ parafuso da Soprano ou Equivalente

Material: cromado/ zincado

Modelo/Tipo: fecho fio redondo 4" parafusado

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:57:18:097 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 3.314,00

14/05/2018 07:03:43:388 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 3.314,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:57:18:097 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 590,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 14:57:18:097 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 13.300,00

14/05/2018 07:03:43:388 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 13.300,00

11/05/2018 10:34:16:915 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 20.000,00
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    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (47) - Alizar de Madeira

meia cana; alisar para porta de giro (80x210cm) de madeira

angelim, largura 5 cm, sem acabamento

Lote (48) - Dobradiça 3� com parafuso jogo com 3 unid

Produto: Dobradiça 3" x 3 1/2" ferro polido

Material: metal/ ferro polido/Aço/ Inox/ Latão;

Indicação de uso: dispositivo articulado, em metal, indicada

para fixação de portas (até 35kg)

Dimensões aproximadas: 3.1/ 2x3 ''; altura: 210mm;

Largura: 135 mm; Espessura 25mm;

quantidade de dobradiças: 3 unid.

Modelo/Tipo: cartela (com 3 unidades)

Lote (49) - Parafuso auto bocante cabeça trombeta 3,5mm

Produto: Parafuso agulha trombeta; cabeça chata; parafuso

p/ferragens/divisórias

Material: metal (aço baixo carbono)

Indicação de uso: fixação de placas de gesso acartonado,

em montagens de paredes divisórias (drywall) e

revestimentos de forros

Dimensões: bitola 3.5mm ;

Modelo/Tipo: embalagem (com 1000 unidades)

Lote (50) - Fita isolante

Produto: Fita isolante

Material: PVC

Indicação de uso: isolamento elétrico; isolar uma conexão

elétrica entre dois ou mais condutores.

Dimensões aproximadas: Largura: 19mm, Comprimento:

20m; Espessura: 0,18mm

Cor: preto

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:03:57:187 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 910,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:03:57:187 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 44,34

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:03:57:187 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 52,30

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (51) - Fio 2,5 mm, rolo 100m

Produto: rolo fio de cobre, solido, PVC

Material: isolação em pvc/a, antichama

Indicação de uso: indicados para instalações internas fixas,

industriais, comerciais e residenciais de luz e força,

embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas

Dimensões aproximadas: fio de cobre, solido, classe 1,

isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750V, m 1,23

secção nominal 2,5 mm2

Cores: azul (1 rolo), vermelho (1 rolo)

Lote (52) - Interruptor simples 1 tecla

Produto: interruptor bipolar 10A

Material: PVC

Indicação de uso: dispositivo simples, usado para abrir ou

fechar circuitos elétricos

Dimensões aproximadas: interruptor bipolar 10A, 250V,

conjunto montado para embutir 4�x2� (placa + suporte +

módulo)

O produto deve estar em conformidade com a NBR 247-3.

O produto deve estar em conformidade com a NBR 14136.

Lote (53) - Plafon

Produto: luminária Plafon

Material: alumínio anodizado ou chapa de aço.

Indicações de uso: refletor para compor a iluminação de

um ambiente

Dimensões aproximadas: Luminária Plafon Sobrepor p/

lâmpada compacta eletrônica 2x26W.

Cor:branca. Formato: quadrado.

Dimensões aproximadas: comprimento 28cm, largura 28cm,

11/05/2018 15:03:57:187 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 80,00

08/05/2018 11:36:41:557 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 8,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:07:02:047 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 240,00

14/05/2018 07:05:09:108 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 240,00

08/05/2018 11:40:26:349 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 1,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:07:02:047 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 325,00

14/05/2018 07:05:09:108 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 325,00

08/05/2018 11:40:26:349 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 13,00
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altura 10cm.

Voltagem: 220V

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (54) - Tomada 10A

Produto: tomada

Indicações de uso: dispositivos que permitem a conexão

de aparelho elétrico eletrônico a rede de energia elétrica

para o correto funcionamento desses.

Dimensões aproximadas: tomada 2P + T, 250V, conjunto

montado para embutir 4�x2� (placa + suporte + módulo).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR 14136

Lote (55) - Interruptor simples 1 tecla com tomada

Produto: interruptor simples + tomada.

Indicações de uso: A instalação e segurança dispositivos

que permitem a conexão de aparelho elétrico

Dimensões aproximadas: Interruptor simples + tomada 2P

+ T 10A, 250V, Conjunto montado para embutir 4�x2� (placa

+ suporte + módulos).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR

14136

Lote (56) - Interruptor simples 2 teclas

Produto: interruptores simples (2 módulos)

Indicações de uso: dispositivo simples, usado para abrir ou

fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de

redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos,

basicamente na maioria das situações que envolvem o

ligamento ou desligamento de energia elétrica

Dimensões aproximadas: interruptor simples (2 módulos)

R$ 9,45

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:07:02:047 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 263,00

08/05/2018 11:40:26:349 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 6,58

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:07:02:047 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 399,00

14/05/2018 07:05:09:108 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 399,20

08/05/2018 11:40:26:349 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 9,98
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10A, 250V, conjunto montado para embutir 4�x2� (placa +

suporte + módulos).

O produto deve estar em conformidade com a NBR

14136.

Lote (57) - Tampa cega 4�x2�

Produto: Termoplástico de alta performance, com aditivo

Anti UV e Anti poeira.

Indicações de uso: serve para passagem de fios e cabos

elétricos que ficam instaladas na parede ou piso servindo

geralmente como interruptor de lâmpadas ou tomadas

dimensões aproximadas: tampa cega plástica 4"x2" com

furo central (para tv/som�);

Cor: branca.

Lote (58) - Interruptor simples (2 módulos) + tomada 2p+T 10A,

conjunto montado para embutir 4�x2� (placa, suporte +

módulos)

Indicações de uso: um dispositivo simples, usado para

abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura

de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos,

basicamente na maioria das situações que envolvem o

ligamento ou desligamento de energia elétrica

Cor: branca

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:10:59:076 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 207,00

14/05/2018 07:06:01:202 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 207,90

08/05/2018 11:43:10:932 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 9,45

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:10:59:076 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 193,00

08/05/2018 11:43:10:932 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 1,73

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (59) - Lâmpada Compacta Eletrônica 26W.

Potência: 26W

Voltagem: 220V.

Indicações de uso: iluminação de ambientes.

Formato: espiral

Cor: Branca

Lote (60) - Parafuso S6 com bucha

Produto: parafuso atarraxante

Indicações de uso: Indicado para fixações entre duas ou

mais partes. Aplicações em madeiras, chapas.

Especificações aproximadas: KIT com Buchas 6 S6

06mm + Parafusos phillips Bucha de fixação sem anel de

6mm (100 peças bucha 100 peças parafuso) Parafuso de

cabeça chata phillips bicromatizado 4.0x30mm

Lote (61) - Chuveiro elétrico

Produto: Chuveiro

Indicações de uso: chuveiro comum em plástico branco,

com cano, 3 temperaturas, 5500 w (220V)

Cor: branca

Lote (62) - Tomada 20A

Produto: Tomada

Especificações aproximadas: tomada hexagonal 2p + t -

20A - 250V linha x

Indicações de uso: dispositivos que permitem a conexão

de aparelho elétrico eletrônicos a rede de energia elétrica

para o correto funcionamento desses

Cor: branca

11/05/2018 15:10:59:076 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 608,00

08/05/2018 11:43:10:932 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 9,98

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:10:59:076 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 1.868,00

11/05/2018 10:35:51:100 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:10:59:076 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 17,12

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:42:42:254 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 469,00

08/05/2018 11:46:00:751 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 46,92

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (63) - Pino 20A

Produto: Pino Adaptador 2 Polos + Terra 20A.

Especificações aproximadas:

Indicações de uso: Ideal Para Novos Micro-ondas,

Máquinas de Lavar, Secadores, Cafeteiras, etc

Cor: branca

Lote (64) - Fio 4mm2, Rolos 100m

Produto: fio de cobre, solido, PVC

Material: isolação em pvc/a, antichama

Indicação de uso: indicados para instalações internas fixas,

industriais, comerciais e residenciais de luz e força,

embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas.

Dimensões aproximadas: fio de cobre, solido, fio isolado

PVC 750 V, no. 4 mm2

secção nominal 4 mm2.

Cor: Vermelho (9 rolos), Azul (9 rolos), Verde (4 rolos) e

Preto (8 rolos).

Lote (65) - Fita veda rosca

Produto: fita veda rosca

Material: resina PTFE - politetrafluoretileno não sinterizado

Indicações de uso: vendagem de tubulações de líquidos ou

gases

Especificações aproximadas: fita veda rosca em rolos de

18 mm x 10 m (L X C); Espessura (E) 0,07mm; ABNT NBR

16368

Cor: branca

11/05/2018 15:42:42:254 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 51,90

14/05/2018 07:07:30:727 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 61,90

08/05/2018 11:46:00:751 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 5,19

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:42:42:254 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 60,40

08/05/2018 11:46:00:751 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 6,04

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:42:42:254 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 4.620,00

14/05/2018 07:51:39:450 G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA  R$ 10.000,00

14/05/2018 07:07:30:727 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 4.620,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:42:42:254 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 260,00

08/05/2018 11:46:00:751 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 2,60
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Lote (66) - Conjunto de Interruptor 6 tecla 4 x 4

Material: interruptor

Indicações de uso: ideal para utilidades elétricas. Pode ser

usado em ambientes internos ou externos.

Especificações aproximadas: Placa Tripla 4x4� + Posto

Triplo Separados

Cor: branca

Lote (67) - Telha fibrocimento 244 x 110

Material: telha fibrocimento (sem amianto)

Indicações de uso: ideal para cobertura externas de

projetos de construção civil (comercial, residencial ou

industrial).

Especificações: Telha Ondulada 244x110cm 6mm/ 2,44 m

de comprimento apresenta 6 mm de espessura, com vão

máximo de 1,69 m com dois apoios

Lote (68) - Roldana 2 ½� em ferro 2� para portão de correr.

Material: ferro

Indicações de uso: ideal portões de alumínio e madeira

para rolamento em trilhos

Especificações aproximadas: roldana 2� ½� c/suporte e

rolamento em trilhos.

Lote (69) - Fechadura estreita 40 x 30

Material: fechadura

Indicações de uso: ideal segurança de porta e portões,

local parte Externa.

Especificações aproximadas: Fechadura com batente de

40mm.- Distância de Broca: 20mm. - U Grafite - Maçaneta:

Faca

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:22:16:210 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 46,00

08/05/2018 13:45:09:095 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 16,68

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:22:16:210 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 344,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:22:16:210 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 27,86

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:22:16:210 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 33,44
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Lote (70) - Eletrodo 2,5mm

Material: eletródio/ eletrodo revestido AWS - E6013,

diâmetro igual a 2,50 mm

Indicações de uso: soldagem com mínimo de respingos e

fumos. Indicado para serviços de serralheria, estruturas

metálicas, construções leves e montagens industriais.

Especificações aproximadas: eletródio/ eletrodo revestido

AWS - E6013, diâmetro igual a 2,50 mm.

Lote (71) - Disco para lixadeira 7 x ¼ x 1/8�

Material: disco de borracha para lixadeira.

Indicações para uso: Indicado para máquinas angulares

rotativas de acionamento elétrico ou pneumático.

Especificações aproximadas: disco de borracha para

lixadeira rígido 7 " com arruela centra

Lote (72) - Piso Cerâmica antiderrapante

Material: piso cerâmica 60 cm X 60cm produto de pvc

(reciclado), rústico e efeito acetinado.

Indicações para uso: recomendada para múltiplos usos,

tais como: pisos, paredes de garagens e para quintais. Uso

externo e que evitam os acidentes domésticos

(escorregões).

Especificações aproximadas: Espessura: 9,5 mm,

largura: 60cm, comprimento: 60cm.

Cor: madeirado/marrom.

Lote (73) - Mictório individual.

Material: mictório sanfonado, louça branca sem

complementos.

Indicações para uso: banheiros masculinos

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:22:16:210 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 37,40

08/05/2018 13:45:09:095 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 18,70

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:30:30:314 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 90,00

08/05/2018 11:55:44:927 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 30,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:30:30:314 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 6.714,00

08/05/2018 11:55:44:927 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 22,00
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Cor: branca

Lote (74) - Pia com coluna

Material: pia lavabo/ lavatório com coluna louça.

Indicações para uso: pia de banheiro

Especificações aproximadas: Largura 56 cm,

Profundidade 46cm; Argila, feldspato, caulim, vidrados e

corantes inorgânicos, dimensões da coluna 20x60 cm (LxA).

Cor: branca

Lote (75) - Vaso sanitário Convencional.

Material: Vaso sanitário

Indicações para uso: é o objeto costumeiramente usado

para satisfazer as necessidades fisiológicas do ser humano

(urinar e evacuar) em banheiros

Especificações aproximadas: Formato: oval; Altura: 39.70

cm, Largura: 38 cm; Comprimento: 64 cm

Material: louça.

Cor: branca

Lote (76) - Papeleira Plástica, Tipo Dispenser para papel higiênico

rolão

Material: Plástico.

Indicações para uso: suporte de papel para fixar na parede

banheiro.

Especificações aproximadas: Sistema de abertura, travas

laterais acionadas por pressão. Tipos de papéis utilizados:

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:30:30:314 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 2.501,00

14/05/2018 07:09:08:732 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 2.501,50

11/05/2018 10:37:56:919 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 5.000,00

08/05/2018 11:55:44:927 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 250,15

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:30:30:314 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 5.250,00

14/05/2018 07:09:08:732 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 3.300,00

08/05/2018 11:55:44:927 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 110,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:30:30:314 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 4.413,00

14/05/2018 07:09:08:732 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 4.413,60

11/05/2018 10:37:56:919 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 10.000,00

08/05/2018 11:55:44:927 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 147,12
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papel higiênico Rolão 10cmx300metros.

Cor: branca

Lote (77) - Porta Papel Toalha (toalheiro)

Material: porta toalha/ toalheiro plástico tipo dispenser para

papel toalha interfolhado

Indicações para uso: suporte de parede toalha para uso

individual, para ser afixado em paredes de banheiros

Especificações aproximadas: Interfolhado (papel de 2 ou

3 dobras).

Lote (78) - Aço CA-60 � 4,2mm, barra de 12m

Material: ferro.

Especificações: Peso aproximado 1,308Kg

Lote (79) - Pilar de madeira não aparelhada 15x15cm

Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da Região

Peças em comprimento de 4 m

Lote (80) - Pilar de Madeira não Aparelhada 15x15cm

Maçaranduba, Angelim Ou equivalente da região

Peças em comprimento de 5 m

Lote (81) - Vigota de Madeira não Aparelhada 5x10cm

Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da Região.

Peças em comprimento de 4 m

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:34:36:660 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 1.215,00

08/05/2018 11:56:56:266 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 36,79

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:34:36:660 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 1.103,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:34:36:660 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 12.844,00

14/05/2018 07:54:09:870 G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:34:36:660 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:34:36:660 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 62.500,00

14/05/2018 07:10:03:277 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 4.488,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:39:23:150 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 6.650,00
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Lote (82) - Vigota de Madeira não Aparelhada 5x10cm

Maçaranduba, angelim ou equivalente da região

Peças em comprimento de 5 m.

Lote (83) - Telha ondulada, comprimento 1,83 m, largura total 1,10 m,

largura útil de 1,05 m, espessura 6 mm, composição de

cimento e fibras de amianto totalmente presa ao cimento,

dilatação térmica 0,01 mm/m°C, resistência ao fogo até

300°C.

NBR 15210 / 2014

Lote (84) - Telha ondulada, comprimento 3,66 m, largura total 1,10

m, largura útil de 1,05 m, espessura 6 mm, composição de

cimento e fibras de amianto totalmente presa ao cimento,

dilatação térmica 0,01 mm/m°C, resistência ao fogo até

300°C.

NBR 15210 / 2014

Lote (85) - Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca

5/16� x 35 cm para fixação de telha de fibrocimento, inclui

porca e arruelas de vedação.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Cimento comum básico, (CP 1)

14/05/2018 07:11:43:985 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 1.369,20

08/05/2018 13:47:44:878 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 9,78

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:39:23:150 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 5.938,00

14/05/2018 07:11:43:985 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 978,00

08/05/2018 13:47:44:878 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 9,78

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:39:23:150 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 1.288,00

14/05/2018 07:11:43:985 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 1.134,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:39:23:150 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 2.806,00

14/05/2018 07:11:43:985 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 2.582,30

08/05/2018 13:47:44:878 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 73,78

Data-Hora Fornecedor Proposta

11/05/2018 15:39:23:150 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 528,00

04/07/2018 Página 24 de 133



Produto: cimento

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas:

embalagem com 50 (cinqüenta) Kg dentro da norma ABNT

NBR 5732/1991.

Indicações de uso: assenta e rejunta blocos, tanto em

áreas internas como em áreas externas (0,40x50kg=20,00)

Lote (2) - Pedra britada para construção n° �0� (Pedrisco)

Produto: Pedra brita/ pedra britada número zero/ pedrisco;

fragmento de rochas como granito, gnaisse e calcário,

dentre outras

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas: malha

12 mm

Indicações de uso: fabricação de vigas e vigotas, lajes

pré-moldadas, pavimento intertravado, tubos, blocos,

bloquetes, paralelepípedos de concreto, chapiscos e

acabamentos em geral.

Lote (3) - Areia Média para cimento, lavada para construção.

Produto: areia dos rios/ areia lavada/ areia média.

Areia para cimento, média, lavada para construção

Características/ Dimensões Técnicas:

Grãos de areia com diâmetro entre 0,42 a 2 mm.

Indicações de uso: usada em várias partes, desde as

fundações até as coberturas passando pela estrutura,

vedações e acabamentos.

Lote (4) - Aço CA-50, 8,0mm, Vergalhão com 12 m de

comprimento

Produto: barras de ferro para construção civil

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 09:20:52:504 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 19,20

14/05/2018 09:20:04:008 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 19,50

14/05/2018 06:52:31:466 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 40.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/05/2018 11:01:59:771 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 81,00

11/05/2018 14:18:35:854 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 09:21:18:388 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 66,00

14/05/2018 09:20:51:259 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 68,70

14/05/2018 06:52:31:466 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 4.500,00
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Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas:

espessura: 8mm Comprimento: 12m

Indicações de uso: fazer fundações e sapatas na parte da

R$ 4,87

SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

20

obra que fica sob a terra, com a finalidade de suportar o

peso e manter a construção firme, sem risco de inclinação,

fixos nas paredes.

Lote (5) - Tinta Acrílica

Produto: Tinta acrílica

com acabamento semi brilho composta de dispersão aquosa

de polímeros estireno acrílicos pigmentos ativos não

metálicos, cargas minerais inertes. Tensoativos

espessantes, preservativos e coalescentes

Indicação de uso: indicada para pintura de superfícies

internas e externas de reboco, massa acrílica, texturas

concretos, blocos, fibrocimento e superfícies internas de

massa corrida.

Lote (6) - Argamassa colante industrializada multiuso, para

revestimento interno e externo e assentamento de blocos

diversos.

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 09:25:40:336 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 4,85

14/05/2018 06:52:31:466 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 1.948,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 09:57:42:612 PRINE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - ME  R$ 162,00

14/05/2018 09:54:22:186 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 163,00

14/05/2018 09:37:47:303 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 172,50

14/05/2018 09:30:09:763 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 181,00

14/05/2018 09:25:00:599 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 213,99

09/05/2018 17:59:09:465 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME  R$ 64.869,00
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Produto: argamassa.

Indicação de uso: Pisos e Paredes.

Lote (7) - Massa corrida PVA com acabamento para aplicação de

camadas finas compostas de dispersão aquosa de

polímeros estireno acrílicos, carbono de cálcio natural, água,

espessante, CMC e bactericida indicada para nivelar e

corrigir imperfeições rasas, de superfícies internas de

R$ 50,00

SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

21

imperfeições rasas de superfícies internas de alvenaria

reboco, concreto, gesso e fibrocimento proporcionando

acabamento liso para diluição em água limpa para

rendimento por demão de 30 m2 (trinta metros quadrados), a

50 m2 (cinquenta metros quadrados) secagem ao toque de

30 (trinta) a 60 (sessenta) minutos, manuseio de 01 (uma) a

03 (três) horas, para uso interno, caixa de

aproximadamente 25 kg (vinte e cinco quilos).

Lote (8) - Lixa para parede n° 120, lixamento de paredes, preparação

para pintura de ambientes e uso geral.

Produto:Folha Lixa para parede ou madeira, número 120

Característica/ dimensões técnicas aproximadas: peso:

0,018 kg/ Diâmetro:225mm (9�); Grão:120

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 09:25:16:627 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 0,30

14/05/2018 09:24:39:589 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 0,34

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 09:29:09:818 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 30,00

14/05/2018 09:28:39:440 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 33,00

14/05/2018 09:27:43:223 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 45,00

14/05/2018 09:24:29:895 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 49,00

14/05/2018 09:23:38:290 GWR DISTRIBUIDORA DE PECAS E MANDIBULA LTDA  R$ 60,00

09/05/2018 18:09:20:658 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME  R$ 1.613,60
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Indicação de uso: lixadeira de teto e de paredes; ideal para

preparação das paredes para pintura, própria para o

lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.

Lote (9) - Lixa para parede n° 150, lixamento de paredes (alvenaria),

preparação para pintura de ambientes e uso geral.

Característica/ dimensões técnicas aproximadas: peso:

0,018 kg/ Diâmetro:225mm (9�); Grão:150

Indicação de uso: lixadeira de teto e de paredes; ideal para

preparação das paredes para pintura, própria para o

lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.

Lote (10) - Lixa para parede n° 100, lixamento de paredes, preparação

para pintura de ambientes e uso geral.

Lote (11) - Rolo anti gota (Rolo de Lã sintético), de carneiro com

suporte, largura: 23 cm. Indicação: superfícies rugosas.

Rolo Ideal para paredes. Técnica: látex e acrílica.

Lote (12) - Trincha, com medida mínima de 1 e ½'' (uma polegada e

meio); Cabo plástico ; Virola em aço inoxidável e cerdas;

Aplicação Técnica: látex e acrílica.

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 09:33:15:469 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 0,35

14/05/2018 09:34:03:486 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 0,38

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 09:35:51:976 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 0,35

14/05/2018 09:35:32:757 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 0,40

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 09:35:22:049 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 0,35

14/05/2018 09:34:44:617 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 0,40

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 09:59:08:472 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 12,00

14/05/2018 09:58:22:578 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 13,00

14/05/2018 09:54:59:780 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 35,00

09/05/2018 18:11:46:768 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME  R$ 2.411,80

14/05/2018 06:59:58:658 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 2.418,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 09:56:18:472 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 2,50

14/05/2018 09:57:32:932 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 2,56
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Lote (13) - Trincha, com medida mínima de 2 e ½'' (duas polegadas e

meio); Cabo plástico ; Virola em aço inoxidável e cerdas;

Aplicação Técnica: látex e acrílica.

Lote (14) - Thinner

Produto: Thinner; Mistura balanceada de acetatos, álcool,

hidrocarbonetos aromáticos.

Indicações de uso:Usado para diluição de tintas, vernizes e

seladoras, uso geral;

Prazo de Validade: 3 anos.

Lote (15) - Pincel Chato (TRINCHA) Cerdas 2" (2 Polegadas)

Produto: Tamanhos e Medidas 2"/trincha média, cabo de

plástico; Indicações de uso: Pintura em geral;

Dimensões aproximadas: Trincha média, cabo de plástico;

Prazo de Validade: Indeterminado.

Lote (16) - Estopa

Produto: Estopa feita de resíduos têxteis como algodão.

Indicações de uso: limpeza de graxas e resíduos químicos

em geral, utilizadas para polimentos manuais em pinturas

em geral e também para limpeza.

Embalagem de 1Kg.

Lote (17) - A Cal

Produto: Cal/ A Cal/ Cal viva/ Ccal virgem/ óxido de cálcio

Material: sólido branco

Indicações de uso: cal para tinta a base de cal, com

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 09:58:43:927 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 4,50

14/05/2018 09:57:57:238 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 4,62

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 09:59:39:244 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 7,10

14/05/2018 09:59:00:686 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 7,50

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 10:05:20:132 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 3,50

14/05/2018 10:03:56:360 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 3,56

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 10:02:57:914 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 8,00

14/05/2018 10:01:58:112 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 8,50

09/05/2018 18:14:04:925 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME  R$ 1.923,86
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fixador, não solta da parede, alto poder bactericida e

fungicida.

Embalagem 5 Kg.

Lote (18) - Tijolo furado com seis furos.

Produto: tijolo

Material: barro cozido.

Características / dimensões técnicas: comprimento 24cm,

largura 9cm, altura 14cm.

indicações de uso: dar assentamento à construção civil.

Uso interno e externo

Lote (19) - Filito em pó

Produto: Filito ou filádio ou xisto luzente é uma rocha

metassedimentar muito fina, constituída basicamente de

sericita, caulinita e quartzo.

Indicações de uso: dar proteção externa às paredes, sejam

elas de que material forem � tijolo comum, tijolo furado,

bloco de concreto etc.

Características/ dimensões técnicas: saco com 18 Kg

(dezessete quilo gramas) em conformidade com a norma

ABNT NBR 7211:2009.

Lote (20) - Tinta Cimentado Cinza Chumbo

Produto: Tinta

Indicações de uso: Acabamento Liso e Rugoso. Tinta a

base de resina acrílica especial para pisos cimentados,

telhas de fibrocimento, muros, fachadas, telhas cerâmicas e

com acabamento fosco.

Pode ser utilizada em áreas externas ou internas.

Características/ dimensões técnicas: Secagem ao toque:

2 horas, entre demãos: 4 horas e final: 12 horas.

Embalagem: Lata com capacidade mínima de 18 litros.

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 10:06:39:973 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 6,88

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 10:08:15:705 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 0,53

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 10:14:14:342 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 5,62

14/05/2018 10:13:38:982 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 5,63
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Aplicação Demãos: 2 a 3 demãos. Rendimento: 150 a 250

m²/ demão

Lote (21) - Tinta Esmalte Sintético

Produto: Tinta esmalte sintético

Indicações de uso: indicada para uso interno e externo, em

superfícies de metais ferrosos, alumínio, galvanizados e

madeiras.

Características/ dimensões técnicas: Composição: resina

alquímica, pigmentos, secantes, solvente universal e

hidrocarbonetos alifáticos e aditivo. Embalagem: galão de

3,6 litros. Informações toxicológicas: baixa toxicidade.

Secagem: toque: 4 a 6 horas; entre demãos: 8 horas. Final:

14 a 18 horas. Rendimento aproximado: até 50 m² por

demão. Acabamento: brilho. Prazo de validade: 36 meses.

Cor: Vermelho: 10 galões; Salmão: 70 galões; Branco

Gelo: 130 galões; Azul Del Rey: 130 galões.

Lote (22) - Fita crepe 2,5 mm, para uso profissional utilizado na pintura

de paredes, rodapés, teto e outras superfícies.

Embalagem: rolo de 25 mm de largura x 50 m de

comprimento.

Lote (23) - Gesso em Pó, secagem rápida

Indicado para uso geral;

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 10:11:51:564 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 136,00

14/05/2018 10:14:31:777 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 136,25

14/05/2018 10:18:50:944 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 150,00

09/05/2018 18:14:04:925 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME  R$ 4.917,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 10:44:42:979 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 42,00

14/05/2018 10:44:01:315 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 44,00

14/05/2018 10:59:50:264 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 52,90

14/05/2018 10:43:58:365 GWR DISTRIBUIDORA DE PECAS E MANDIBULA LTDA  R$ 53,00

14/05/2018 10:47:51:822 PRINE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - ME  R$ 59,60

14/05/2018 10:45:57:433 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 59,90

09/05/2018 18:15:22:426 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME  R$ 25.126,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 10:43:51:125 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 2,95

14/05/2018 10:43:26:252 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 2,99
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Pode ser aplicado para decoração e acabamento.

Cor: Branca

Lote (24) - Solvente Diluente a Base de Aguarrás

Produto: Solvente diluente

Indicações de uso: Uso Indicado para Diluição de

Tintas e Diluição de esmalte sintético, fundo para

metal e madeira, verniz e tinta a óleo; Composição:

Base Solvente

Lote (25) - Lona Plástica, Preta,

Dimensões Aproximadas: Largura (L) 8 m, espessura (E)=

150 micra

Indicações de uso: Coberturas de objetos (em geral)

Produto: Lona plástica; Material: Plástico; Tipo de Material:

Polietileno

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (26) - Torneira de Plástico para lavatório

Produto: Torneira Plástica De Mesa Para Lavatório

Dimensões: Diâmetro 1/2 "; material plástico

Lote (27) - Engate Plástico 40 cm

Indicações de uso: para engates de pias e conexões

Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem

(cm) - AxLxP:2,7 x 2,7 x 45 cm; Comprimento (CM):40 cm;

Material: PVC

Cor: Branco

Lote (28) - Acabamento para Válvula de Descarga (Docol - É

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 10:46:38:812 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 0,54

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 11:09:12:310 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 7,39

14/05/2018 10:50:52:518 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 7,40

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 10:54:19:585 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 5,55

14/05/2018 10:53:42:908 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 5,65

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 11:25:37:759 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 1,80

14/05/2018 11:25:58:022 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 1,81
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necessário a aquisição do produto compatível com a válvula

instalada)

Material: Metal;

Tipo de Material: Cobre

Cor: Cromado ou Preto

Dimensões aproximadas: Altura12 cm, Largura15 cm,

Profundidade 5,1 cm

Lote (29) - Sifão Universal Plástico �sifão flexível universal

(sanfonado) em PVC para lavatório

Dimensões: Diâmetro de Entrada do Sifão1", 1.1/2" e

Diâmetro de Saída do Sifão1.1/2" Comprimento Máximo do

Sifão 33 cm Comprimento Mínimo do Sifão33 cm;

Tipo de Corpo: Articulado; Material: Plástico

Tipo de Material: Polipropileno

Cor: Branco

Lote (30) - Torneira para tanque - Torneira metal amarelo curta sem

bico para tanque, padrão popular, 3/4 "

Lote (31) - Válvula para tanque metal cromada para tanque sem

ladrão; uso de escoamento para tanque

Dimensões: 1.1/2"

Lote (32) - Te 40mm esgoto te sanitário, pvc, dn 40 x 40 mm, serie

normal, para esgoto predial

Produto: Tê PVC

Tipo de material: PVC;

Indicação de uso: Esgoto / Bitola de Canos

Conexões em Dimensões: Milímetros - 40 mm; pvc, dn 40

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 11:25:09:005 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 43,50

14/05/2018 11:24:38:732 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 43,70

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 11:26:06:830 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 3,30

14/05/2018 11:25:29:082 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 3,36

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 11:19:46:451 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 15,90

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 11:29:42:009 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 13,00

14/05/2018 11:28:45:738 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 13,63
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x 40 mm.

Função: Conduzir Os Efluentes

Lote (33) - Válvula de Descarga cromada

Bitola: 1 ½" Sistema hidromecânico Válvula de Descarga

Material: Metal

Tipo de Material: Cobre

Lote (34) - Torneira bica móvel para pia bica móvel parede

Torneira Cromada De Parede Para Cozinha Bica Móvel Com

Arejador 1/2 "

Material: Metal

Tipo de Material: Cromado com bica móvel e arejador

Lote (35) - Torneira bica móvel para lavatório bancada

Torneira Cromada De Parede Para Cozinha Com Arejador

3/4 "

Material: Metal

Tipo de Material: Cromado com bica móvel e arejador

Lote (36) - Tanque com 2 bacias e 01 batedor

Descrição: tanque duplo em mármore sintético com cuba

lisa e esfregador,

Indicação de uso: lavar roupas

Dimensões aproximadas: 150 x 55 cm

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 11:30:05:172 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 1,90

14/05/2018 11:29:02:117 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 1,95

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 11:37:16:125 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 108,65

14/05/2018 11:34:58:102 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 124,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 14:35:36:510 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 38,00

14/05/2018 11:41:02:349 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 47,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 14:50:07:918 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 60,00

14/05/2018 14:49:08:133 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 65,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/05/2018 11:35:09:590 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 214,47

11/05/2018 14:51:53:948 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 489,00
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Lote (37) - Fita Veda Rosca, em Rolos De 18 Mm X 50 M (L X C)

Lote (38) - Adesivo Plástico - Bisnaga 75 G (tubo)

Características Técnicas

Composição química: produto a base de misturas de

solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC.

Produto inflamável, com vapores tóxicos.

Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais

oxidantes fortes como Cloro Líquido e Oxigênio

Concentrado.

Indicação de uso: promover a união entre tubos e

conexões de PVC por meio de soldagem a frio para Água

Fria, Registros e válvulas soldáveis, Esgoto.

Lote (39) - Porta grelha cromado 150 mm x 150 mm

Produto: Luva

Características Técnicas: Diâmetro: 150 mm

Material: Cromado prata

Indicação de uso: Condução de esgoto predial

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (40) - Luva de Correr para tubo soldável, pvc, 25mm, para

água fria predial.

Produto: Luva de correr 25 mm

Indicação de uso: Instalações prediais de água fria

permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em

locais cobertos

Medidas 25mm

Material: PVC

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 14:53:04:806 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 4,00

14/05/2018 14:52:22:093 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 4,90

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 14:53:33:123 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 3,00

14/05/2018 14:25:19:909 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 3,50

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 14:54:23:934 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 6,95

14/05/2018 14:54:06:922 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 7,00

14/05/2018 14:54:01:376 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 7,19

14/05/2018 14:25:45:510 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 7,40
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Lote (41) - Luva LR Soldável 25mm

Produto: Luva PVC/ luva soldável diâmetro 25 mm

Material: tubos e conexões de PVC rígidos: diâmetro 25mm

x 3/4�

Indicação de uso: condução de água em temperatura

ambiente

Lote (42) - Porta de madeira Folha Leve de 210 cm x 80 cm

(NBR 15930) E = �35�MM, Núcleo Colmeia, capa lisa em

HDF, Acabamento em primer para pintura

Produto: Porta de madeira

Indicação de uso: uso interno de construção civil (sala e

quarto)

Características Técnicas: Porta Lisa 80x210 c/portal e

alisar s/ferragens, espessura

Material: madeira

Modelo/ Tipo: lisa

Cor: amadeirado

Lote (43) - Porta de Madeira, Folha Leve (NBR15930) de 60x210cm,

E 35 MM, Núcleo Colmeia, Capa Lisa em HDF,

acabamento em primer para pintura

Produto: Porta lisa de madeira

Indicação de uso: uso interno de construção civil (sala e

quarto)

Características Técnicas: Porta Lisa 60x210 c/portal e

alisar s/ferragens

Material: madeira

Modelo/ Tipo: lisa

Cor: madeira

Lote (44) - Batente/ Portal/ Aduela/

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 15:20:25:756 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 0,59

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 15:36:35:432 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 94,44

11/05/2018 14:57:18:097 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 5.666,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 15:23:33:009 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 82,80

14/05/2018 15:37:03:074 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 82,86
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marco macico, dimensões aproximadas: e=*3*cm, 60 cm a

120* cm x 210* cm em cedrinho/ angelim comercial/

eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região

(não inclui alizares); portal de madeira; batente para porta de

giro (80x210cm) de madeira angelim, largura 14 cm, sem

acabamento

Lote (45) - Fechadura Interna Chave Pequena

Indicação de uso: uso garantir a segurança dos imóveis,

instalados em portas de cômodos internos (salas, quartos,

banheiros) e/ou portas pivotantes e de correr.

Modelo/ Tipo aproximados: fechadura (bola) lafonte 2078 -

b / atlanta wc da pado ou equivalente

Lote (46) - Fecho Fio Redondo 4¨

Zincado c/ parafuso da Soprano ou Equivalente

Material: cromado/ zincado

Modelo/Tipo: fecho fio redondo 4" parafusado

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (47) - Alizar de Madeira

meia cana; alisar para porta de giro (80x210cm) de madeira

angelim, largura 5 cm, sem acabamento

Lote (48) - Dobradiça 3� com parafuso jogo com 3 unid

Produto: Dobradiça 3" x 3 1/2" ferro polido

Material: metal/ ferro polido/Aço/ Inox/ Latão;

Indicação de uso: dispositivo articulado, em metal, indicada

para fixação de portas (até 35kg)

Dimensões aproximadas: 3.1/ 2x3 ''; altura: 210mm;

Largura: 135 mm; Espessura 25mm;

quantidade de dobradiças: 3 unid.

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 15:24:44:022 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 98,30

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 15:25:29:342 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 175,00

14/05/2018 07:03:43:388 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 13.300,00

11/05/2018 10:34:16:915 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 20.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 15:26:44:903 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 4,55
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Modelo/Tipo: cartela (com 3 unidades)

Lote (49) - Parafuso auto bocante cabeça trombeta 3,5mm

Produto: Parafuso agulha trombeta; cabeça chata; parafuso

p/ferragens/divisórias

Material: metal (aço baixo carbono)

Indicação de uso: fixação de placas de gesso acartonado,

em montagens de paredes divisórias (drywall) e

revestimentos de forros

Dimensões: bitola 3.5mm ;

Modelo/Tipo: embalagem (com 1000 unidades)

Lote (50) - Fita isolante

Produto: Fita isolante

Material: PVC

Indicação de uso: isolamento elétrico; isolar uma conexão

elétrica entre dois ou mais condutores.

Dimensões aproximadas: Largura: 19mm, Comprimento:

20m; Espessura: 0,18mm

Cor: preto

Lote (51) - Fio 2,5 mm, rolo 100m

Produto: rolo fio de cobre, solido, PVC

Material: isolação em pvc/a, antichama

Indicação de uso: indicados para instalações internas fixas,

industriais, comerciais e residenciais de luz e força,

embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas

Dimensões aproximadas: fio de cobre, solido, classe 1,

isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750V, m 1,23

secção nominal 2,5 mm2

Cores: azul (1 rolo), vermelho (1 rolo)

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 15:31:33:142 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 7,39

Data-Hora Fornecedor Lance

11/05/2018 15:03:57:187 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 52,30

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 16:14:55:438 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 6,20

14/05/2018 16:13:18:691 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 6,30

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 16:17:13:969 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 0,72
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Lote (52) - Interruptor simples 1 tecla

Produto: interruptor bipolar 10A

Material: PVC

Indicação de uso: dispositivo simples, usado para abrir ou

fechar circuitos elétricos

Dimensões aproximadas: interruptor bipolar 10A, 250V,

conjunto montado para embutir 4�x2� (placa + suporte +

módulo)

O produto deve estar em conformidade com a NBR 247-3.

O produto deve estar em conformidade com a NBR 14136.

Lote (53) - Plafon

Produto: luminária Plafon

Material: alumínio anodizado ou chapa de aço.

Indicações de uso: refletor para compor a iluminação de

um ambiente

Dimensões aproximadas: Luminária Plafon Sobrepor p/

lâmpada compacta eletrônica 2x26W.

Cor:branca. Formato: quadrado.

Dimensões aproximadas: comprimento 28cm, largura 28cm,

altura 10cm.

Voltagem: 220V

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (54) - Tomada 10A

Produto: tomada

Indicações de uso: dispositivos que permitem a conexão

de aparelho elétrico eletrônico a rede de energia elétrica

para o correto funcionamento desses.

Dimensões aproximadas: tomada 2P + T, 250V, conjunto

montado para embutir 4�x2� (placa + suporte + módulo).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR 14136

14/05/2018 16:16:44:066 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 0,73

08/05/2018 11:40:26:349 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 1,20

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 16:17:45:775 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 4,10

14/05/2018 16:17:23:571 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 4,14

14/05/2018 15:57:42:943 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 12,80

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (55) - Interruptor simples 1 tecla com tomada

Produto: interruptor simples + tomada.

Indicações de uso: A instalação e segurança dispositivos

que permitem a conexão de aparelho elétrico

Dimensões aproximadas: Interruptor simples + tomada 2P

+ T 10A, 250V, Conjunto montado para embutir 4�x2� (placa

+ suporte + módulos).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR

14136

Lote (56) - Interruptor simples 2 teclas

Produto: interruptores simples (2 módulos)

Indicações de uso: dispositivo simples, usado para abrir ou

fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de

redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos,

basicamente na maioria das situações que envolvem o

ligamento ou desligamento de energia elétrica

Dimensões aproximadas: interruptor simples (2 módulos)

R$ 9,45

SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

32

10A, 250V, conjunto montado para embutir 4�x2� (placa +

suporte + módulos).

O produto deve estar em conformidade com a NBR

14136.

14/05/2018 16:17:00:033 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 4,00

14/05/2018 16:16:17:883 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 5,90

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 16:18:10:838 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 4,10

14/05/2018 16:17:43:943 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 4,14

14/05/2018 16:17:15:799 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 7,60

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 16:18:26:661 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 4,10

14/05/2018 16:18:00:139 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 4,14
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Lote (57) - Tampa cega 4�x2�

Produto: Termoplástico de alta performance, com aditivo

Anti UV e Anti poeira.

Indicações de uso: serve para passagem de fios e cabos

elétricos que ficam instaladas na parede ou piso servindo

geralmente como interruptor de lâmpadas ou tomadas

dimensões aproximadas: tampa cega plástica 4"x2" com

furo central (para tv/som�);

Cor: branca.

Lote (58) - Interruptor simples (2 módulos) + tomada 2p+T 10A,

conjunto montado para embutir 4�x2� (placa, suporte +

módulos)

Indicações de uso: um dispositivo simples, usado para

abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura

de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos,

basicamente na maioria das situações que envolvem o

ligamento ou desligamento de energia elétrica

Cor: branca

Lote (59) - Lâmpada Compacta Eletrônica 26W.

Potência: 26W

Voltagem: 220V.

Indicações de uso: iluminação de ambientes.

Formato: espiral

Cor: Branca

Lote (60) - Parafuso S6 com bucha

Produto: parafuso atarraxante

Indicações de uso: Indicado para fixações entre duas ou

mais partes. Aplicações em madeiras, chapas.

14/05/2018 16:18:13:389 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 8,80

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 16:23:44:034 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 1,00

14/05/2018 16:19:27:357 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 1,60

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 16:28:50:946 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 5,00

14/05/2018 16:26:50:536 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 8,90

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 16:37:34:712 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 10,99

11/05/2018 10:35:51:100 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 4.000,00
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Especificações aproximadas: KIT com Buchas 6 S6

06mm + Parafusos phillips Bucha de fixação sem anel de

6mm (100 peças bucha 100 peças parafuso) Parafuso de

cabeça chata phillips bicromatizado 4.0x30mm

Lote (61) - Chuveiro elétrico

Produto: Chuveiro

Indicações de uso: chuveiro comum em plástico branco,

com cano, 3 temperaturas, 5500 w (220V)

Cor: branca

Lote (62) - Tomada 20A

Produto: Tomada

Especificações aproximadas: tomada hexagonal 2p + t -

20A - 250V linha x

Indicações de uso: dispositivos que permitem a conexão

de aparelho elétrico eletrônicos a rede de energia elétrica

para o correto funcionamento desses

Cor: branca

Lote (63) - Pino 20A

Produto: Pino Adaptador 2 Polos + Terra 20A.

Especificações aproximadas:

Indicações de uso: Ideal Para Novos Micro-ondas,

Máquinas de Lavar, Secadores, Cafeteiras, etc

Cor: branca

Lote (64) - Fio 4mm2, Rolos 100m

Produto: fio de cobre, solido, PVC

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 17:09:22:175 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 8,56

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 16:48:21:137 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 39,00

14/05/2018 16:53:50:708 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 39,88

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 17:01:23:353 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 3,75

14/05/2018 17:00:03:877 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 3,78

14/05/2018 16:46:04:198 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 5,10

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 16:47:36:210 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 4,00

14/05/2018 16:46:35:150 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 6,00
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Material: isolação em pvc/a, antichama

Indicação de uso: indicados para instalações internas fixas,

industriais, comerciais e residenciais de luz e força,

embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas.

Dimensões aproximadas: fio de cobre, solido, fio isolado

PVC 750 V, no. 4 mm2

secção nominal 4 mm2.

Cor: Vermelho (9 rolos), Azul (9 rolos), Verde (4 rolos) e

Preto (8 rolos).

Lote (65) - Fita veda rosca

Produto: fita veda rosca

Material: resina PTFE - politetrafluoretileno não sinterizado

Indicações de uso: vendagem de tubulações de líquidos ou

gases

Especificações aproximadas: fita veda rosca em rolos de

18 mm x 10 m (L X C); Espessura (E) 0,07mm; ABNT NBR

16368

Cor: branca

Lote (66) - Conjunto de Interruptor 6 tecla 4 x 4

Material: interruptor

Indicações de uso: ideal para utilidades elétricas. Pode ser

usado em ambientes internos ou externos.

Especificações aproximadas: Placa Tripla 4x4� + Posto

Triplo Separados

Cor: branca

Lote (67) - Telha fibrocimento 244 x 110

Material: telha fibrocimento (sem amianto)

Indicações de uso: ideal para cobertura externas de

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 17:06:18:512 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 1,27

14/05/2018 17:05:53:727 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 1,29

14/05/2018 17:05:08:905 G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA  R$ 1,33

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 16:56:35:856 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 1,15

14/05/2018 16:56:10:402 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 1,40

Data-Hora Fornecedor Lance

08/05/2018 13:45:09:095 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 16,68

14/05/2018 16:55:40:486 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 23,00
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projetos de construção civil (comercial, residencial ou

industrial).

Especificações: Telha Ondulada 244x110cm 6mm/ 2,44 m

de comprimento apresenta 6 mm de espessura, com vão

máximo de 1,69 m com dois apoios

Lote (68) - Roldana 2 ½� em ferro 2� para portão de correr.

Material: ferro

Indicações de uso: ideal portões de alumínio e madeira

para rolamento em trilhos

Especificações aproximadas: roldana 2� ½� c/suporte e

rolamento em trilhos.

Lote (69) - Fechadura estreita 40 x 30

Material: fechadura

Indicações de uso: ideal segurança de porta e portões,

local parte Externa.

Especificações aproximadas: Fechadura com batente de

40mm.- Distância de Broca: 20mm. - U Grafite - Maçaneta:

Faca

Lote (70) - Eletrodo 2,5mm

Material: eletródio/ eletrodo revestido AWS - E6013,

diâmetro igual a 2,50 mm

Indicações de uso: soldagem com mínimo de respingos e

fumos. Indicado para serviços de serralheria, estruturas

metálicas, construções leves e montagens industriais.

Especificações aproximadas: eletródio/ eletrodo revestido

AWS - E6013, diâmetro igual a 2,50 mm.

Lote (71) - Disco para lixadeira 7 x ¼ x 1/8�

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 16:53:17:771 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 57,46

Data-Hora Fornecedor Lance

14/05/2018 17:01:36:306 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 13,93

Data-Hora Fornecedor Lance

11/05/2018 15:22:16:210 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 33,44

Data-Hora Fornecedor Lance

15/05/2018 08:48:32:821 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 11,55

15/05/2018 08:47:24:692 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 11,99
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Material: disco de borracha para lixadeira.

Indicações para uso: Indicado para máquinas angulares

rotativas de acionamento elétrico ou pneumático.

Especificações aproximadas: disco de borracha para

lixadeira rígido 7 " com arruela centra

Lote (72) - Piso Cerâmica antiderrapante

Material: piso cerâmica 60 cm X 60cm produto de pvc

(reciclado), rústico e efeito acetinado.

Indicações para uso: recomendada para múltiplos usos,

tais como: pisos, paredes de garagens e para quintais. Uso

externo e que evitam os acidentes domésticos

(escorregões).

Especificações aproximadas: Espessura: 9,5 mm,

largura: 60cm, comprimento: 60cm.

Cor: madeirado/marrom.

Lote (73) - Mictório individual.

Material: mictório sanfonado, louça branca sem

complementos.

Indicações para uso: banheiros masculinos

Cor: branca

Lote (74) - Pia com coluna

Material: pia lavabo/ lavatório com coluna louça.

Indicações para uso: pia de banheiro

Especificações aproximadas: Largura 56 cm,

Profundidade 46cm; Argila, feldspato, caulim, vidrados e

corantes inorgânicos, dimensões da coluna 20x60 cm (LxA).

Cor: branca

Data-Hora Fornecedor Lance

15/05/2018 09:10:19:635 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 11,05

15/05/2018 09:09:52:233 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 11,09

Data-Hora Fornecedor Lance

08/05/2018 11:55:44:927 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 22,00

15/05/2018 08:57:40:948 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 22,45

Data-Hora Fornecedor Lance

17/05/2018 09:12:03:601 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 205,95

17/05/2018 09:07:08:535 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 206,00

17/05/2018 09:05:36:950 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 224,00

11/05/2018 10:37:56:919 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 5.000,00
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Lote (75) - Vaso sanitário Convencional.

Material: Vaso sanitário

Indicações para uso: é o objeto costumeiramente usado

para satisfazer as necessidades fisiológicas do ser humano

(urinar e evacuar) em banheiros

Especificações aproximadas: Formato: oval; Altura: 39.70

cm, Largura: 38 cm; Comprimento: 64 cm

Material: louça.

Cor: branca

Lote (76) - Papeleira Plástica, Tipo Dispenser para papel higiênico

rolão

Material: Plástico.

Indicações para uso: suporte de papel para fixar na parede

banheiro.

Especificações aproximadas: Sistema de abertura, travas

laterais acionadas por pressão. Tipos de papéis utilizados:

papel higiênico Rolão 10cmx300metros.

Cor: branca

Lote (77) - Porta Papel Toalha (toalheiro)

Material: porta toalha/ toalheiro plástico tipo dispenser para

papel toalha interfolhado

Indicações para uso: suporte de parede toalha para uso

individual, para ser afixado em paredes de banheiros

Especificações aproximadas: Interfolhado (papel de 2 ou

3 dobras).

Data-Hora Fornecedor Lance

15/05/2018 09:35:28:665 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 89,50

15/05/2018 09:34:57:547 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 90,00

11/05/2018 15:30:30:314 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 5.250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/05/2018 09:33:51:169 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 90,00

15/05/2018 09:30:13:835 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 90,40

15/05/2018 09:20:25:639 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 90,90

11/05/2018 10:37:56:919 COMERCIAL MORIA EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/05/2018 11:56:56:266 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 36,79

15/05/2018 09:04:28:028 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 40,50

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (78) - Aço CA-60 � 4,2mm, barra de 12m

Material: ferro.

Especificações: Peso aproximado 1,308Kg

Lote (79) - Pilar de madeira não aparelhada 15x15cm

Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da Região

Peças em comprimento de 4 m

Lote (80) - Pilar de Madeira não Aparelhada 15x15cm

Maçaranduba, Angelim Ou equivalente da região

Peças em comprimento de 5 m

Lote (81) - Vigota de Madeira não Aparelhada 5x10cm

Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da Região.

Peças em comprimento de 4 m

Lote (82) - Vigota de Madeira não Aparelhada 5x10cm

Maçaranduba, angelim ou equivalente da região

Peças em comprimento de 5 m.

Lote (83) - Telha ondulada, comprimento 1,83 m, largura total 1,10 m,

largura útil de 1,05 m, espessura 6 mm, composição de

cimento e fibras de amianto totalmente presa ao cimento,

dilatação térmica 0,01 mm/m°C, resistência ao fogo até

15/05/2018 09:46:20:575 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 36,79

Data-Hora Fornecedor Lance

15/05/2018 09:48:11:474 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 8,50

15/05/2018 09:53:48:308 G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA  R$ 20,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/05/2018 09:49:07:146 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/05/2018 09:58:19:985 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 849,00

15/05/2018 09:50:36:228 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/05/2018 13:47:44:878 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 9,78

15/05/2018 09:31:54:560 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 47,50

15/05/2018 09:56:00:068 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 780,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/05/2018 13:47:44:878 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 9,78

15/05/2018 09:32:18:421 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 60,00

14/05/2018 07:11:43:985 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 978,00
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300°C.

NBR 15210 / 2014

Lote (84) - Telha ondulada, comprimento 3,66 m, largura total 1,10

m, largura útil de 1,05 m, espessura 6 mm, composição de

cimento e fibras de amianto totalmente presa ao cimento,

dilatação térmica 0,01 mm/m°C, resistência ao fogo até

300°C.

NBR 15210 / 2014

Lote (85) - Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca

5/16� x 35 cm para fixação de telha de fibrocimento, inclui

porca e arruelas de vedação.

 

    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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 14/05/2018, às 09:43:38 horas, no lote (1) - Cimento comum básico, (CP 1)

Produto: cimento

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas:

embalagem com 50 (cinqüenta) Kg dentro da norma ABNT

NBR 5732/1991.

Indicações de uso: assenta e rejunta blocos, tanto em

áreas internas como em áreas externas (0,40x50kg=20,00) -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 21/06/2018, às 13:57:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 13:57:57 horas, no lote (1) - Cimento comum básico, (CP 1)

Data-Hora Fornecedor Lance

15/05/2018 10:43:58:515 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 1.120,00

15/05/2018 10:38:16:659 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 1.130,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/05/2018 13:47:44:878 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  R$ 73,78

15/05/2018 10:45:15:680 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI  R$ 134,80

15/05/2018 10:36:10:279 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 135,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/05/2018 15:39:23:150 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP  R$ 528,00
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Produto: cimento

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas:

embalagem com 50 (cinqüenta) Kg dentro da norma ABNT

NBR 5732/1991.

Indicações de uso: assenta e rejunta blocos, tanto em

áreas internas como em áreas externas (0,40x50kg=20,00) -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi HABILITADA. No dia 04/07/2018, às 09:52:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 09:52:43 horas, no lote (1) - Cimento comum básico, (CP 1)

Produto: cimento

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas:

embalagem com 50 (cinqüenta) Kg dentro da norma ABNT

NBR 5732/1991.

Indicações de uso: assenta e rejunta blocos, tanto em

áreas internas como em áreas externas (0,40x50kg=20,00) -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de

recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 09:52:43 horas, no lote (1) - Cimento comum básico, (CP 1)

Produto: cimento

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas:

embalagem com 50 (cinqüenta) Kg dentro da norma ABNT

NBR 5732/1991.

Indicações de uso: assenta e rejunta blocos, tanto em

áreas internas como em áreas externas (0,40x50kg=20,00) -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RBB COMERCIO E SERVICOS

EIRELI - EPP com o valor R$ 38.400,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 09:44:05 horas, no lote (2) - Pedra britada para construção n° �0�

(Pedrisco)

Produto: Pedra brita/ pedra britada número zero/ pedrisco;

fragmento de rochas como granito, gnaisse e calcário,

dentre outras

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas: malha

12 mm

Indicações de uso: fabricação de vigas e vigotas, lajes

pré-moldadas, pavimento intertravado, tubos, blocos,

bloquetes, paralelepípedos de concreto, chapiscos e
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acabamentos em geral. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

21/06/2018, às 13:59:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 13:59:30 horas, no lote (2) - Pedra britada para construção n° �0�

(Pedrisco)

Produto: Pedra brita/ pedra britada número zero/ pedrisco;

fragmento de rochas como granito, gnaisse e calcário,

dentre outras

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas: malha

12 mm

Indicações de uso: fabricação de vigas e vigotas, lajes

pré-moldadas, pavimento intertravado, tubos, blocos,

bloquetes, paralelepípedos de concreto, chapiscos e

acabamentos em geral. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e  documentação a empresa foi

declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 09:57:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 04/07/2018, às 09:57:59 horas, no lote (2) - Pedra britada para construção n° �0�

(Pedrisco)

Produto: Pedra brita/ pedra britada número zero/ pedrisco;

fragmento de rochas como granito, gnaisse e calcário,

dentre outras

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas: malha

12 mm

Indicações de uso: fabricação de vigas e vigotas, lajes

pré-moldadas, pavimento intertravado, tubos, blocos,

bloquetes, paralelepípedos de concreto, chapiscos e

acabamentos em geral. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO

a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 09:57:59 horas, no lote (2) - Pedra britada para construção n° �0�

(Pedrisco)

Produto: Pedra brita/ pedra britada número zero/ pedrisco;

fragmento de rochas como granito, gnaisse e calcário,

dentre outras

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas: malha

12 mm

Indicações de uso: fabricação de vigas e vigotas, lajes

pré-moldadas, pavimento intertravado, tubos, blocos,
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bloquetes, paralelepípedos de concreto, chapiscos e

acabamentos em geral. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 4.860,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 09:56:22 horas, no lote (3) - Areia Média para cimento, lavada para

construção.

Produto: areia dos rios/ areia lavada/ areia média.

Areia para cimento, média, lavada para construção

Características/ Dimensões Técnicas:

Grãos de areia com diâmetro entre 0,42 a 2 mm.

Indicações de uso: usada em várias partes, desde as

fundações até as coberturas passando pela estrutura,

vedações e acabamentos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

21/06/2018, às 13:59:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 13:59:47 horas, no lote (3) - Areia Média para cimento, lavada para

construção.

Produto: areia dos rios/ areia lavada/ areia média.

Areia para cimento, média, lavada para construção

Características/ Dimensões Técnicas:

Grãos de areia com diâmetro entre 0,42 a 2 mm.

Indicações de uso: usada em várias partes, desde as

fundações até as coberturas passando pela estrutura,

vedações e acabamentos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e  documentação a empresa foi

declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:01:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:01:24 horas, no lote (3) - Areia Média para cimento, lavada para

construção.

Produto: areia dos rios/ areia lavada/ areia média.

Areia para cimento, média, lavada para construção

Características/ Dimensões Técnicas:

Grãos de areia com diâmetro entre 0,42 a 2 mm.

Indicações de uso: usada em várias partes, desde as

fundações até as coberturas passando pela estrutura,

vedações e acabamentos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO

a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:01:24 horas, no lote (3) - Areia Média para cimento, lavada para
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construção.

Produto: areia dos rios/ areia lavada/ areia média.

Areia para cimento, média, lavada para construção

Características/ Dimensões Técnicas:

Grãos de areia com diâmetro entre 0,42 a 2 mm.

Indicações de uso: usada em várias partes, desde as

fundações até as coberturas passando pela estrutura,

vedações e acabamentos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 3.960,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 09:45:29 horas, no lote (4) - Aço CA-50, 8,0mm, Vergalhão com 12

m de

comprimento

Produto: barras de ferro para construção civil

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas:

espessura: 8mm Comprimento: 12m

Indicações de uso: fazer fundações e sapatas na parte da

R$ 4,87

SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

20

obra que fica sob a terra, com a finalidade de suportar o

peso e manter a construção firme, sem risco de inclinação,

fixos nas paredes. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/06/2018, às

14:00:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 14:00:19 horas, no lote (4) - Aço CA-50, 8,0mm, Vergalhão com 12

m de

comprimento

Produto: barras de ferro para construção civil

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas:

espessura: 8mm Comprimento: 12m

Indicações de uso: fazer fundações e sapatas na parte da

R$ 4,87

SEMAD
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FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

20

obra que fica sob a terra, com a finalidade de suportar o

peso e manter a construção firme, sem risco de inclinação,

fixos nas paredes. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e  documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:03:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:03:44 horas, no lote (4) - Aço CA-50, 8,0mm, Vergalhão com 12

m de

comprimento

Produto: barras de ferro para construção civil

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas:

espessura: 8mm Comprimento: 12m

Indicações de uso: fazer fundações e sapatas na parte da

R$ 4,87

SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

20

obra que fica sob a terra, com a finalidade de suportar o

peso e manter a construção firme, sem risco de inclinação,

fixos nas paredes. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a

empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:03:44 horas, no lote (4) - Aço CA-50, 8,0mm, Vergalhão com 12

m de

comprimento

Produto: barras de ferro para construção civil

Característica/ Dimensões Técnicas aproximadas:
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espessura: 8mm Comprimento: 12m

Indicações de uso: fazer fundações e sapatas na parte da

R$ 4,87

SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

20

obra que fica sob a terra, com a finalidade de suportar o

peso e manter a construção firme, sem risco de inclinação,

fixos nas paredes. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 1.940,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 10:02:44 horas, no lote (5) - Tinta Acrílica

Produto: Tinta acrílica

com acabamento semi brilho composta de dispersão aquosa

de polímeros estireno acrílicos pigmentos ativos não

metálicos, cargas minerais inertes. Tensoativos

espessantes, preservativos e coalescentes

Indicação de uso: indicada para pintura de superfícies

internas e externas de reboco, massa acrílica, texturas

concretos, blocos, fibrocimento e superfícies internas de

massa corrida. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 06/06/2018, às

11:05:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/06/2018, às 11:05:16 horas, no lote (5) - Tinta Acrílica

Produto: Tinta acrílica

com acabamento semi brilho composta de dispersão aquosa

de polímeros estireno acrílicos pigmentos ativos não

metálicos, cargas minerais inertes. Tensoativos

espessantes, preservativos e coalescentes

Indicação de uso: indicada para pintura de superfícies

internas e externas de reboco, massa acrílica, texturas

concretos, blocos, fibrocimento e superfícies internas de

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

seguinte: O coordenador - MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor:

PRINE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME. No dia 21/06/2018, às
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14:00:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 14:00:49 horas, no lote (5) - Tinta Acrílica

Produto: Tinta acrílica

com acabamento semi brilho composta de dispersão aquosa

de polímeros estireno acrílicos pigmentos ativos não

metálicos, cargas minerais inertes. Tensoativos

espessantes, preservativos e coalescentes

Indicação de uso: indicada para pintura de superfícies

internas e externas de reboco, massa acrílica, texturas

concretos, blocos, fibrocimento e superfícies internas de

massa corrida. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e  documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:05:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:05:09 horas, no lote (5) - Tinta Acrílica

Produto: Tinta acrílica

com acabamento semi brilho composta de dispersão aquosa

de polímeros estireno acrílicos pigmentos ativos não

metálicos, cargas minerais inertes. Tensoativos

espessantes, preservativos e coalescentes

Indicação de uso: indicada para pintura de superfícies

internas e externas de reboco, massa acrílica, texturas

concretos, blocos, fibrocimento e superfícies internas de

massa corrida. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:05:09 horas, no lote (5) - Tinta Acrílica

Produto: Tinta acrílica

com acabamento semi brilho composta de dispersão aquosa

de polímeros estireno acrílicos pigmentos ativos não

metálicos, cargas minerais inertes. Tensoativos

espessantes, preservativos e coalescentes

Indicação de uso: indicada para pintura de superfícies

internas e externas de reboco, massa acrílica, texturas

concretos, blocos, fibrocimento e superfícies internas de

massa corrida. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI com o valor R$ 34.230,00.

 

04/07/2018 Página 55 de 133



    No dia 14/05/2018, às 09:52:51 horas, no lote (6) - Argamassa colante industrializada

multiuso, para

revestimento interno e externo e assentamento de blocos

diversos.

Produto: argamassa.

Indicação de uso: Pisos e Paredes. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 21/06/2018, às 14:01:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 14:01:10 horas, no lote (6) - Argamassa colante industrializada

multiuso, para

revestimento interno e externo e assentamento de blocos

diversos.

Produto: argamassa.

Indicação de uso: Pisos e Paredes. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e  documentação

a empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:05:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:05:58 horas, no lote (6) - Argamassa colante industrializada

multiuso, para

revestimento interno e externo e assentamento de blocos

diversos.

Produto: argamassa.

Indicação de uso: Pisos e Paredes. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:05:58 horas, no lote (6) - Argamassa colante industrializada

multiuso, para

revestimento interno e externo e assentamento de blocos

diversos.

Produto: argamassa.

Indicação de uso: Pisos e Paredes. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o valor R$

186,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 09:58:33 horas, no lote (7) - Massa corrida PVA com acabamento

para aplicação de

camadas finas compostas de dispersão aquosa de

polímeros estireno acrílicos, carbono de cálcio natural, água,
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espessante, CMC e bactericida indicada para nivelar e

corrigir imperfeições rasas, de superfícies internas de

R$ 50,00

SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

21

imperfeições rasas de superfícies internas de alvenaria

reboco, concreto, gesso e fibrocimento proporcionando

acabamento liso para diluição em água limpa para

rendimento por demão de 30 m2 (trinta metros quadrados), a

50 m2 (cinquenta metros quadrados) secagem ao toque de

30 (trinta) a 60 (sessenta) minutos, manuseio de 01 (uma) a

03 (três) horas, para uso interno, caixa de

aproximadamente 25 kg (vinte e cinco quilos). -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 21/06/2018, às 14:02:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 14:02:54 horas, no lote (7) - Massa corrida PVA com acabamento

para aplicação de

camadas finas compostas de dispersão aquosa de

polímeros estireno acrílicos, carbono de cálcio natural, água,

espessante, CMC e bactericida indicada para nivelar e

corrigir imperfeições rasas, de superfícies internas de

R$ 50,00

SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

21

imperfeições rasas de superfícies internas de alvenaria

reboco, concreto, gesso e fibrocimento proporcionando

acabamento liso para diluição em água limpa para

rendimento por demão de 30 m2 (trinta metros quadrados), a
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50 m2 (cinquenta metros quadrados) secagem ao toque de

30 (trinta) a 60 (sessenta) minutos, manuseio de 01 (uma) a

03 (três) horas, para uso interno, caixa de

aproximadamente 25 kg (vinte e cinco quilos). -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:06:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:06:56 horas, no lote (7) - Massa corrida PVA com acabamento

para aplicação de

camadas finas compostas de dispersão aquosa de

polímeros estireno acrílicos, carbono de cálcio natural, água,

espessante, CMC e bactericida indicada para nivelar e

corrigir imperfeições rasas, de superfícies internas de

R$ 50,00

SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

21

imperfeições rasas de superfícies internas de alvenaria

reboco, concreto, gesso e fibrocimento proporcionando

acabamento liso para diluição em água limpa para

rendimento por demão de 30 m2 (trinta metros quadrados), a

50 m2 (cinquenta metros quadrados) secagem ao toque de

30 (trinta) a 60 (sessenta) minutos, manuseio de 01 (uma) a

03 (três) horas, para uso interno, caixa de

aproximadamente 25 kg (vinte e cinco quilos). -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:06:56 horas, no lote (7) - Massa corrida PVA com acabamento

para aplicação de

camadas finas compostas de dispersão aquosa de

polímeros estireno acrílicos, carbono de cálcio natural, água,

espessante, CMC e bactericida indicada para nivelar e

corrigir imperfeições rasas, de superfícies internas de
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R$ 50,00

SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

21

imperfeições rasas de superfícies internas de alvenaria

reboco, concreto, gesso e fibrocimento proporcionando

acabamento liso para diluição em água limpa para

rendimento por demão de 30 m2 (trinta metros quadrados), a

50 m2 (cinquenta metros quadrados) secagem ao toque de

30 (trinta) a 60 (sessenta) minutos, manuseio de 01 (uma) a

03 (três) horas, para uso interno, caixa de

aproximadamente 25 kg (vinte e cinco quilos). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado

o objeto do lote da licitação á empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o

valor R$ 990,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 10:08:54 horas, no lote (8) - Lixa para parede n° 120, lixamento de

paredes, preparação

para pintura de ambientes e uso geral.

Produto:Folha Lixa para parede ou madeira, número 120

Característica/ dimensões técnicas aproximadas: peso:

0,018 kg/ Diâmetro:225mm (9�); Grão:120

Indicação de uso: lixadeira de teto e de paredes; ideal para

preparação das paredes para pintura, própria para o

lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 21/06/2018, às 16:13:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 16:13:02 horas, no lote (8) - Lixa para parede n° 120, lixamento de

paredes, preparação

para pintura de ambientes e uso geral.

Produto:Folha Lixa para parede ou madeira, número 120

Característica/ dimensões técnicas aproximadas: peso:

0,018 kg/ Diâmetro:225mm (9�); Grão:120

Indicação de uso: lixadeira de teto e de paredes; ideal para

preparação das paredes para pintura, própria para o

lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros. -  a situação do lote foi alterada
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para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:12:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:12:05 horas, no lote (8) - Lixa para parede n° 120, lixamento de

paredes, preparação

para pintura de ambientes e uso geral.

Produto:Folha Lixa para parede ou madeira, número 120

Característica/ dimensões técnicas aproximadas: peso:

0,018 kg/ Diâmetro:225mm (9�); Grão:120

Indicação de uso: lixadeira de teto e de paredes; ideal para

preparação das paredes para pintura, própria para o

lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de

recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:12:05 horas, no lote (8) - Lixa para parede n° 120, lixamento de

paredes, preparação

para pintura de ambientes e uso geral.

Produto:Folha Lixa para parede ou madeira, número 120

Característica/ dimensões técnicas aproximadas: peso:

0,018 kg/ Diâmetro:225mm (9�); Grão:120

Indicação de uso: lixadeira de teto e de paredes; ideal para

preparação das paredes para pintura, própria para o

lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA -

EPP com o valor R$ 70,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 09:45:47 horas, no lote (9) - Lixa para parede n° 150, lixamento de

paredes (alvenaria),

preparação para pintura de ambientes e uso geral.

Característica/ dimensões técnicas aproximadas: peso:

0,018 kg/ Diâmetro:225mm (9�); Grão:150

Indicação de uso: lixadeira de teto e de paredes; ideal para

preparação das paredes para pintura, própria para o

lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 21/06/2018, às 16:14:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 16:14:06 horas, no lote (9) - Lixa para parede n° 150, lixamento de

paredes (alvenaria),
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preparação para pintura de ambientes e uso geral.

Característica/ dimensões técnicas aproximadas: peso:

0,018 kg/ Diâmetro:225mm (9�); Grão:150

Indicação de uso: lixadeira de teto e de paredes; ideal para

preparação das paredes para pintura, própria para o

lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:12:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:12:59 horas, no lote (9) - Lixa para parede n° 150, lixamento de

paredes (alvenaria),

preparação para pintura de ambientes e uso geral.

Característica/ dimensões técnicas aproximadas: peso:

0,018 kg/ Diâmetro:225mm (9�); Grão:150

Indicação de uso: lixadeira de teto e de paredes; ideal para

preparação das paredes para pintura, própria para o

lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de

recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:12:59 horas, no lote (9) - Lixa para parede n° 150, lixamento de

paredes (alvenaria),

preparação para pintura de ambientes e uso geral.

Característica/ dimensões técnicas aproximadas: peso:

0,018 kg/ Diâmetro:225mm (9�); Grão:150

Indicação de uso: lixadeira de teto e de paredes; ideal para

preparação das paredes para pintura, própria para o

lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA -

EPP com o valor R$ 14,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 09:46:46 horas, no lote (10) - Lixa para parede n° 100, lixamento

de paredes, preparação

para pintura de ambientes e uso geral. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 21/06/2018, às 16:14:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 16:14:44 horas, no lote (10) - Lixa para parede n° 100, lixamento

de paredes, preparação

para pintura de ambientes e uso geral. -  a situação do lote foi alterada para: declarado
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vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:17:31 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:17:31 horas, no lote (10) - Lixa para parede n° 100, lixamento

de paredes, preparação

para pintura de ambientes e uso geral. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:17:31 horas, no lote (10) - Lixa para parede n° 100, lixamento

de paredes, preparação

para pintura de ambientes e uso geral. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor

R$ 70,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 10:44:06 horas, no lote (11) - Rolo anti gota (Rolo de Lã sintético),

de carneiro com

suporte, largura: 23 cm. Indicação: superfícies rugosas.

Rolo Ideal para paredes. Técnica: látex e acrílica. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 21/06/2018, às 16:16:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 16:16:21 horas, no lote (11) - Rolo anti gota (Rolo de Lã sintético),

de carneiro com

suporte, largura: 23 cm. Indicação: superfícies rugosas.

Rolo Ideal para paredes. Técnica: látex e acrílica. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:20:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:20:57 horas, no lote (11) - Rolo anti gota (Rolo de Lã sintético),

de carneiro com

suporte, largura: 23 cm. Indicação: superfícies rugosas.

Rolo Ideal para paredes. Técnica: látex e acrílica. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:20:57 horas, no lote (11) - Rolo anti gota (Rolo de Lã sintético),

de carneiro com

suporte, largura: 23 cm. Indicação: superfícies rugosas.
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Rolo Ideal para paredes. Técnica: látex e acrílica. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP

com o valor R$ 744,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 10:44:43 horas, no lote (12) - Trincha, com medida mínima de 1 e

½'' (uma polegada e

meio); Cabo plástico ; Virola em aço inoxidável e cerdas;

Aplicação Técnica: látex e acrílica. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

21/06/2018, às 16:17:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 16:17:10 horas, no lote (12) - Trincha, com medida mínima de 1 e

½'' (uma polegada e

meio); Cabo plástico ; Virola em aço inoxidável e cerdas;

Aplicação Técnica: látex e acrílica. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:21:32 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:21:32 horas, no lote (12) - Trincha, com medida mínima de 1 e

½'' (uma polegada e

meio); Cabo plástico ; Virola em aço inoxidável e cerdas;

Aplicação Técnica: látex e acrílica. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:22:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:22:10 horas, no lote (12) - Trincha, com medida mínima de 1 e

½'' (uma polegada e

meio); Cabo plástico ; Virola em aço inoxidável e cerdas;

Aplicação Técnica: látex e acrílica. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:24:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:24:09 horas, no lote (12) - Trincha, com medida mínima de 1 e

½'' (uma polegada e

meio); Cabo plástico ; Virola em aço inoxidável e cerdas;

Aplicação Técnica: látex e acrílica. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi HABILITADA. No dia 04/07/2018, às 10:24:52 horas, a situação do lote foi

04/07/2018 Página 63 de 133



finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:24:52 horas, no lote (12) - Trincha, com medida mínima de 1 e

½'' (uma polegada e

meio); Cabo plástico ; Virola em aço inoxidável e cerdas;

Aplicação Técnica: látex e acrílica. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:24:52 horas, no lote (12) - Trincha, com medida mínima de 1 e

½'' (uma polegada e

meio); Cabo plástico ; Virola em aço inoxidável e cerdas;

Aplicação Técnica: látex e acrílica. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 87,50.

 

    No dia 14/05/2018, às 10:33:41 horas, no lote (13) - Trincha, com medida mínima de 2 e

½'' (duas polegadas e

meio); Cabo plástico ; Virola em aço inoxidável e cerdas;

Aplicação Técnica: látex e acrílica. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

21/06/2018, às 16:17:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 16:17:59 horas, no lote (13) - Trincha, com medida mínima de 2 e

½'' (duas polegadas e

meio); Cabo plástico ; Virola em aço inoxidável e cerdas;

Aplicação Técnica: látex e acrílica. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:26:21 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:26:21 horas, no lote (13) - Trincha, com medida mínima de 2 e

½'' (duas polegadas e

meio); Cabo plástico ; Virola em aço inoxidável e cerdas;

Aplicação Técnica: látex e acrílica. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:26:21 horas, no lote (13) - Trincha, com medida mínima de 2 e

½'' (duas polegadas e

meio); Cabo plástico ; Virola em aço inoxidável e cerdas;

Aplicação Técnica: látex e acrílica. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do
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lote da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 112,50.

 

    No dia 14/05/2018, às 10:33:03 horas, no lote (14) - Thinner

Produto: Thinner; Mistura balanceada de acetatos, álcool,

hidrocarbonetos aromáticos.

Indicações de uso:Usado para diluição de tintas, vernizes e

seladoras, uso geral;

Prazo de Validade: 3 anos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

21/06/2018, às 16:19:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 16:19:36 horas, no lote (14) - Thinner

Produto: Thinner; Mistura balanceada de acetatos, álcool,

hidrocarbonetos aromáticos.

Indicações de uso:Usado para diluição de tintas, vernizes e

seladoras, uso geral;

Prazo de Validade: 3 anos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:22:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:22:57 horas, no lote (14) - Thinner

Produto: Thinner; Mistura balanceada de acetatos, álcool,

hidrocarbonetos aromáticos.

Indicações de uso:Usado para diluição de tintas, vernizes e

seladoras, uso geral;

Prazo de Validade: 3 anos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO

a empresa declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:27:49 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:27:49 horas, no lote (14) - Thinner

Produto: Thinner; Mistura balanceada de acetatos, álcool,

hidrocarbonetos aromáticos.

Indicações de uso:Usado para diluição de tintas, vernizes e

seladoras, uso geral;

Prazo de Validade: 3 anos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:35:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:35:33 horas, no lote (14) - Thinner

Produto: Thinner; Mistura balanceada de acetatos, álcool,
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hidrocarbonetos aromáticos.

Indicações de uso:Usado para diluição de tintas, vernizes e

seladoras, uso geral;

Prazo de Validade: 3 anos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO

a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:35:33 horas, no lote (14) - Thinner

Produto: Thinner; Mistura balanceada de acetatos, álcool,

hidrocarbonetos aromáticos.

Indicações de uso:Usado para diluição de tintas, vernizes e

seladoras, uso geral;

Prazo de Validade: 3 anos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 213,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 10:44:24 horas, no lote (15) - Pincel Chato (TRINCHA) Cerdas 2"

(2 Polegadas)

Produto: Tamanhos e Medidas 2"/trincha média, cabo de

plástico; Indicações de uso: Pintura em geral;

Dimensões aproximadas: Trincha média, cabo de plástico;

Prazo de Validade: Indeterminado. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

21/06/2018, às 16:20:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 16:20:10 horas, no lote (15) - Pincel Chato (TRINCHA) Cerdas 2"

(2 Polegadas)

Produto: Tamanhos e Medidas 2"/trincha média, cabo de

plástico; Indicações de uso: Pintura em geral;

Dimensões aproximadas: Trincha média, cabo de plástico;

Prazo de Validade: Indeterminado. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:30:07 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:30:07 horas, no lote (15) - Pincel Chato (TRINCHA) Cerdas 2"

(2 Polegadas)

Produto: Tamanhos e Medidas 2"/trincha média, cabo de

plástico; Indicações de uso: Pintura em geral;

Dimensões aproximadas: Trincha média, cabo de plástico;

Prazo de Validade: Indeterminado. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica
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ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:30:07 horas, no lote (15) - Pincel Chato (TRINCHA) Cerdas 2"

(2 Polegadas)

Produto: Tamanhos e Medidas 2"/trincha média, cabo de

plástico; Indicações de uso: Pintura em geral;

Dimensões aproximadas: Trincha média, cabo de plástico;

Prazo de Validade: Indeterminado. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 52,50.

 

    No dia 14/05/2018, às 11:11:44 horas, no lote (16) - Estopa

Produto: Estopa feita de resíduos têxteis como algodão.

Indicações de uso: limpeza de graxas e resíduos químicos

em geral, utilizadas para polimentos manuais em pinturas

em geral e também para limpeza.

Embalagem de 1Kg. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/06/2018,

às 16:20:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 16:20:36 horas, no lote (16) - Estopa

Produto: Estopa feita de resíduos têxteis como algodão.

Indicações de uso: limpeza de graxas e resíduos químicos

em geral, utilizadas para polimentos manuais em pinturas

em geral e também para limpeza.

Embalagem de 1Kg. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:30:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:30:48 horas, no lote (16) - Estopa

Produto: Estopa feita de resíduos têxteis como algodão.

Indicações de uso: limpeza de graxas e resíduos químicos

em geral, utilizadas para polimentos manuais em pinturas

em geral e também para limpeza.

Embalagem de 1Kg. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO

a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:30:48 horas, no lote (16) - Estopa

Produto: Estopa feita de resíduos têxteis como algodão.

Indicações de uso: limpeza de graxas e resíduos químicos

em geral, utilizadas para polimentos manuais em pinturas
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em geral e também para limpeza.

Embalagem de 1Kg. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 1.712,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 11:14:05 horas, no lote (17) - A Cal

Produto: Cal/ A Cal/ Cal viva/ Ccal virgem/ óxido de cálcio

Material: sólido branco

Indicações de uso: cal para tinta a base de cal, com

fixador, não solta da parede, alto poder bactericida e

fungicida.

Embalagem 5 Kg. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/07/2018, às

10:29:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 10:29:52 horas, no lote (17) - A Cal

Produto: Cal/ A Cal/ Cal viva/ Ccal virgem/ óxido de cálcio

Material: sólido branco

Indicações de uso: cal para tinta a base de cal, com

fixador, não solta da parede, alto poder bactericida e

fungicida.

Embalagem 5 Kg. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. A empresa negociou o valor. No dia 04/07/2018, às 10:31:23 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:31:23 horas, no lote (17) - A Cal

Produto: Cal/ A Cal/ Cal viva/ Ccal virgem/ óxido de cálcio

Material: sólido branco

Indicações de uso: cal para tinta a base de cal, com

fixador, não solta da parede, alto poder bactericida e

fungicida.

Embalagem 5 Kg. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a

empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:31:23 horas, no lote (17) - A Cal

Produto: Cal/ A Cal/ Cal viva/ Ccal virgem/ óxido de cálcio

Material: sólido branco

Indicações de uso: cal para tinta a base de cal, com

fixador, não solta da parede, alto poder bactericida e

fungicida.
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Embalagem 5 Kg. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 455,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 11:13:49 horas, no lote (18) - Tijolo furado com seis furos.

Produto: tijolo

Material: barro cozido.

Características / dimensões técnicas: comprimento 24cm,

largura 9cm, altura 14cm.

indicações de uso: dar assentamento à construção civil.

Uso interno e externo -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/07/2018,

às 10:32:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 10:32:08 horas, no lote (18) - Tijolo furado com seis furos.

Produto: tijolo

Material: barro cozido.

Características / dimensões técnicas: comprimento 24cm,

largura 9cm, altura 14cm.

indicações de uso: dar assentamento à construção civil.

Uso interno e externo -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O lote fica CANCELADO, após tentativa de negociação com a

empresa arrematante não obteve êxito.

 

    No dia 14/05/2018, às 11:12:28 horas, no lote (19) - Filito em pó

Produto: Filito ou filádio ou xisto luzente é uma rocha

metassedimentar muito fina, constituída basicamente de

sericita, caulinita e quartzo.

Indicações de uso: dar proteção externa às paredes, sejam

elas de que material forem � tijolo comum, tijolo furado,

bloco de concreto etc.

Características/ dimensões técnicas: saco com 18 Kg

(dezessete quilo gramas) em conformidade com a norma

ABNT NBR 7211:2009. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

21/06/2018, às 16:22:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 16:22:39 horas, no lote (19) - Filito em pó

Produto: Filito ou filádio ou xisto luzente é uma rocha

metassedimentar muito fina, constituída basicamente de

sericita, caulinita e quartzo.

Indicações de uso: dar proteção externa às paredes, sejam

elas de que material forem � tijolo comum, tijolo furado,
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bloco de concreto etc.

Características/ dimensões técnicas: saco com 18 Kg

(dezessete quilo gramas) em conformidade com a norma

ABNT NBR 7211:2009. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:31:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:31:51 horas, no lote (19) - Filito em pó

Produto: Filito ou filádio ou xisto luzente é uma rocha

metassedimentar muito fina, constituída basicamente de

sericita, caulinita e quartzo.

Indicações de uso: dar proteção externa às paredes, sejam

elas de que material forem � tijolo comum, tijolo furado,

bloco de concreto etc.

Características/ dimensões técnicas: saco com 18 Kg

(dezessete quilo gramas) em conformidade com a norma

ABNT NBR 7211:2009. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO

a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:31:51 horas, no lote (19) - Filito em pó

Produto: Filito ou filádio ou xisto luzente é uma rocha

metassedimentar muito fina, constituída basicamente de

sericita, caulinita e quartzo.

Indicações de uso: dar proteção externa às paredes, sejam

elas de que material forem � tijolo comum, tijolo furado,

bloco de concreto etc.

Características/ dimensões técnicas: saco com 18 Kg

(dezessete quilo gramas) em conformidade com a norma

ABNT NBR 7211:2009. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 2.810,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 11:12:04 horas, no lote (20) - Tinta Cimentado Cinza Chumbo

Produto: Tinta

Indicações de uso: Acabamento Liso e Rugoso. Tinta a

base de resina acrílica especial para pisos cimentados,

telhas de fibrocimento, muros, fachadas, telhas cerâmicas e

com acabamento fosco.

Pode ser utilizada em áreas externas ou internas.

Características/ dimensões técnicas: Secagem ao toque:
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2 horas, entre demãos: 4 horas e final: 12 horas.

Embalagem: Lata com capacidade mínima de 18 litros.

Aplicação Demãos: 2 a 3 demãos. Rendimento: 150 a 250

m²/ demão -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/06/2018, às

16:33:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2018, às 16:33:36 horas, no lote (20) - Tinta Cimentado Cinza Chumbo

Produto: Tinta

Indicações de uso: Acabamento Liso e Rugoso. Tinta a

base de resina acrílica especial para pisos cimentados,

telhas de fibrocimento, muros, fachadas, telhas cerâmicas e

com acabamento fosco.

Pode ser utilizada em áreas externas ou internas.

Características/ dimensões técnicas: Secagem ao toque:

2 horas, entre demãos: 4 horas e final: 12 horas.

Embalagem: Lata com capacidade mínima de 18 litros.

Aplicação Demãos: 2 a 3 demãos. Rendimento: 150 a 250

m²/ demão -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:32:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:32:32 horas, no lote (20) - Tinta Cimentado Cinza Chumbo

Produto: Tinta

Indicações de uso: Acabamento Liso e Rugoso. Tinta a

base de resina acrílica especial para pisos cimentados,

telhas de fibrocimento, muros, fachadas, telhas cerâmicas e

com acabamento fosco.

Pode ser utilizada em áreas externas ou internas.

Características/ dimensões técnicas: Secagem ao toque:

2 horas, entre demãos: 4 horas e final: 12 horas.

Embalagem: Lata com capacidade mínima de 18 litros.

Aplicação Demãos: 2 a 3 demãos. Rendimento: 150 a 250

m²/ demão -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:32:32 horas, no lote (20) - Tinta Cimentado Cinza Chumbo

Produto: Tinta

Indicações de uso: Acabamento Liso e Rugoso. Tinta a

base de resina acrílica especial para pisos cimentados,
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telhas de fibrocimento, muros, fachadas, telhas cerâmicas e

com acabamento fosco.

Pode ser utilizada em áreas externas ou internas.

Características/ dimensões técnicas: Secagem ao toque:

2 horas, entre demãos: 4 horas e final: 12 horas.

Embalagem: Lata com capacidade mínima de 18 litros.

Aplicação Demãos: 2 a 3 demãos. Rendimento: 150 a 250

m²/ demão -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 4.080,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 11:14:46 horas, no lote (21) - Tinta Esmalte Sintético

Produto: Tinta esmalte sintético

Indicações de uso: indicada para uso interno e externo, em

superfícies de metais ferrosos, alumínio, galvanizados e

madeiras.

Características/ dimensões técnicas: Composição: resina

alquímica, pigmentos, secantes, solvente universal e

hidrocarbonetos alifáticos e aditivo. Embalagem: galão de

3,6 litros. Informações toxicológicas: baixa toxicidade.

Secagem: toque: 4 a 6 horas; entre demãos: 8 horas. Final:

14 a 18 horas. Rendimento aproximado: até 50 m² por

demão. Acabamento: brilho. Prazo de validade: 36 meses.

Cor: Vermelho: 10 galões; Salmão: 70 galões; Branco

Gelo: 130 galões; Azul Del Rey: 130 galões. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 22/06/2018, às 14:46:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 14:46:53 horas, no lote (21) - Tinta Esmalte Sintético

Produto: Tinta esmalte sintético

Indicações de uso: indicada para uso interno e externo, em

superfícies de metais ferrosos, alumínio, galvanizados e

madeiras.

Características/ dimensões técnicas: Composição: resina

alquímica, pigmentos, secantes, solvente universal e

hidrocarbonetos alifáticos e aditivo. Embalagem: galão de

3,6 litros. Informações toxicológicas: baixa toxicidade.

Secagem: toque: 4 a 6 horas; entre demãos: 8 horas. Final:

14 a 18 horas. Rendimento aproximado: até 50 m² por

demão. Acabamento: brilho. Prazo de validade: 36 meses.

Cor: Vermelho: 10 galões; Salmão: 70 galões; Branco

Gelo: 130 galões; Azul Del Rey: 130 galões. -  a situação do lote foi alterada para: declarado
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vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:40:37 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:40:37 horas, no lote (21) - Tinta Esmalte Sintético

Produto: Tinta esmalte sintético

Indicações de uso: indicada para uso interno e externo, em

superfícies de metais ferrosos, alumínio, galvanizados e

madeiras.

Características/ dimensões técnicas: Composição: resina

alquímica, pigmentos, secantes, solvente universal e

hidrocarbonetos alifáticos e aditivo. Embalagem: galão de

3,6 litros. Informações toxicológicas: baixa toxicidade.

Secagem: toque: 4 a 6 horas; entre demãos: 8 horas. Final:

14 a 18 horas. Rendimento aproximado: até 50 m² por

demão. Acabamento: brilho. Prazo de validade: 36 meses.

Cor: Vermelho: 10 galões; Salmão: 70 galões; Branco

Gelo: 130 galões; Azul Del Rey: 130 galões. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:40:37 horas, no lote (21) - Tinta Esmalte Sintético

Produto: Tinta esmalte sintético

Indicações de uso: indicada para uso interno e externo, em

superfícies de metais ferrosos, alumínio, galvanizados e

madeiras.

Características/ dimensões técnicas: Composição: resina

alquímica, pigmentos, secantes, solvente universal e

hidrocarbonetos alifáticos e aditivo. Embalagem: galão de

3,6 litros. Informações toxicológicas: baixa toxicidade.

Secagem: toque: 4 a 6 horas; entre demãos: 8 horas. Final:

14 a 18 horas. Rendimento aproximado: até 50 m² por

demão. Acabamento: brilho. Prazo de validade: 36 meses.

Cor: Vermelho: 10 galões; Salmão: 70 galões; Branco

Gelo: 130 galões; Azul Del Rey: 130 galões. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o

valor R$ 14.280,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 11:14:28 horas, no lote (22) - Fita crepe 2,5 mm, para uso

profissional utilizado na pintura
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de paredes, rodapés, teto e outras superfícies.

Embalagem: rolo de 25 mm de largura x 50 m de

comprimento. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

14:47:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 14:47:49 horas, no lote (22) - Fita crepe 2,5 mm, para uso

profissional utilizado na pintura

de paredes, rodapés, teto e outras superfícies.

Embalagem: rolo de 25 mm de largura x 50 m de

comprimento. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:44:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:44:52 horas, no lote (22) - Fita crepe 2,5 mm, para uso

profissional utilizado na pintura

de paredes, rodapés, teto e outras superfícies.

Embalagem: rolo de 25 mm de largura x 50 m de

comprimento. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:44:52 horas, no lote (22) - Fita crepe 2,5 mm, para uso

profissional utilizado na pintura

de paredes, rodapés, teto e outras superfícies.

Embalagem: rolo de 25 mm de largura x 50 m de

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

empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 162,25.

 

    No dia 14/05/2018, às 11:43:08 horas, no lote (23) - Gesso em Pó, secagem rápida

Indicado para uso geral;

Pode ser aplicado para decoração e acabamento.

Cor: Branca -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/07/2018, às

10:44:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 10:44:10 horas, no lote (23) - Gesso em Pó, secagem rápida

Indicado para uso geral;

Pode ser aplicado para decoração e acabamento.

Cor: Branca -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O lote fica CANCELADO, após tentativa de negociação com a empresa

arrematante não obteve êxito.
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    No dia 14/05/2018, às 11:43:31 horas, no lote (24) - Solvente Diluente a Base de

Aguarrás

Produto: Solvente diluente

Indicações de uso: Uso Indicado para Diluição de

Tintas e Diluição de esmalte sintético, fundo para

metal e madeira, verniz e tinta a óleo; Composição:

Base Solvente -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

14:50:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 14:50:14 horas, no lote (24) - Solvente Diluente a Base de

Aguarrás

Produto: Solvente diluente

Indicações de uso: Uso Indicado para Diluição de

Tintas e Diluição de esmalte sintético, fundo para

metal e madeira, verniz e tinta a óleo; Composição:

Base Solvente -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:46:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:46:25 horas, no lote (24) - Solvente Diluente a Base de

Aguarrás

Produto: Solvente diluente

Indicações de uso: Uso Indicado para Diluição de

Tintas e Diluição de esmalte sintético, fundo para

metal e madeira, verniz e tinta a óleo; Composição:

Base Solvente -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:46:25 horas, no lote (24) - Solvente Diluente a Base de

Aguarrás

Produto: Solvente diluente

Indicações de uso: Uso Indicado para Diluição de

Tintas e Diluição de esmalte sintético, fundo para

metal e madeira, verniz e tinta a óleo; Composição:

Base Solvente -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 110,85.

 

    No lote (25) - Lona Plástica, Preta,
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Dimensões Aproximadas: Largura (L) 8 m, espessura (E)=

150 micra

Indicações de uso: Coberturas de objetos (em geral)

Produto: Lona plástica; Material: Plástico; Tipo de Material:

Polietileno - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 14/05/2018, às 11:33:03 horas, no lote (26) - Torneira de Plástico para lavatório

Produto: Torneira Plástica De Mesa Para Lavatório

Dimensões: Diâmetro 1/2 "; material plástico -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 22/06/2018, às 14:51:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 14:51:18 horas, no lote (26) - Torneira de Plástico para lavatório

Produto: Torneira Plástica De Mesa Para Lavatório

Dimensões: Diâmetro 1/2 "; material plástico -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:47:12 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:47:12 horas, no lote (26) - Torneira de Plástico para lavatório

Produto: Torneira Plástica De Mesa Para Lavatório

Dimensões: Diâmetro 1/2 "; material plástico -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:47:12 horas, no lote (26) - Torneira de Plástico para lavatório

Produto: Torneira Plástica De Mesa Para Lavatório

Dimensões: Diâmetro 1/2 "; material plástico -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor

R$ 66,60.

 

    No dia 14/05/2018, às 11:44:18 horas, no lote (27) - Engate Plástico 40 cm

Indicações de uso: para engates de pias e conexões

Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem

(cm) - AxLxP:2,7 x 2,7 x 45 cm; Comprimento (CM):40 cm;

Material: PVC

Cor: Branco -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

14:51:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 14:51:34 horas, no lote (27) - Engate Plástico 40 cm

Indicações de uso: para engates de pias e conexões
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Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem

(cm) - AxLxP:2,7 x 2,7 x 45 cm; Comprimento (CM):40 cm;

Material: PVC

Cor: Branco -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:47:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:47:47 horas, no lote (27) - Engate Plástico 40 cm

Indicações de uso: para engates de pias e conexões

Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem

(cm) - AxLxP:2,7 x 2,7 x 45 cm; Comprimento (CM):40 cm;

Material: PVC

Cor: Branco -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:47:47 horas, no lote (27) - Engate Plástico 40 cm

Indicações de uso: para engates de pias e conexões

Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem

(cm) - AxLxP:2,7 x 2,7 x 45 cm; Comprimento (CM):40 cm;

Material: PVC

Cor: Branco -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 16,20.

 

    No dia 14/05/2018, às 11:37:40 horas, no lote (28) - Acabamento para Válvula de

Descarga (Docol - É

necessário a aquisição do produto compatível com a válvula

instalada)

Material: Metal;

Tipo de Material: Cobre

Cor: Cromado ou Preto

Dimensões aproximadas: Altura12 cm, Largura15 cm,

Profundidade 5,1 cm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018,

às 14:51:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 14:51:59 horas, no lote (28) - Acabamento para Válvula de

Descarga (Docol - É

necessário a aquisição do produto compatível com a válvula

instalada)

Material: Metal;
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Tipo de Material: Cobre

Cor: Cromado ou Preto

Dimensões aproximadas: Altura12 cm, Largura15 cm,

Profundidade 5,1 cm -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:48:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:48:15 horas, no lote (28) - Acabamento para Válvula de

Descarga (Docol - É

necessário a aquisição do produto compatível com a válvula

instalada)

Material: Metal;

Tipo de Material: Cobre

Cor: Cromado ou Preto

Dimensões aproximadas: Altura12 cm, Largura15 cm,

Profundidade 5,1 cm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO

a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:48:15 horas, no lote (28) - Acabamento para Válvula de

Descarga (Docol - É

necessário a aquisição do produto compatível com a válvula

instalada)

Material: Metal;

Tipo de Material: Cobre

Cor: Cromado ou Preto

Dimensões aproximadas: Altura12 cm, Largura15 cm,

Profundidade 5,1 cm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 217,50.

 

    No dia 14/05/2018, às 11:38:31 horas, no lote (29) - Sifão Universal Plástico �sifão flexível

universal

(sanfonado) em PVC para lavatório

Dimensões: Diâmetro de Entrada do Sifão1", 1.1/2" e

Diâmetro de Saída do Sifão1.1/2" Comprimento Máximo do

Sifão 33 cm Comprimento Mínimo do Sifão33 cm;

Tipo de Corpo: Articulado; Material: Plástico

Tipo de Material: Polipropileno

Cor: Branco -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

14:52:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 22/06/2018, às 14:52:23 horas, no lote (29) - Sifão Universal Plástico �sifão flexível

universal

(sanfonado) em PVC para lavatório

Dimensões: Diâmetro de Entrada do Sifão1", 1.1/2" e

Diâmetro de Saída do Sifão1.1/2" Comprimento Máximo do

Sifão 33 cm Comprimento Mínimo do Sifão33 cm;

Tipo de Corpo: Articulado; Material: Plástico

Tipo de Material: Polipropileno

Cor: Branco -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:51:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:51:43 horas, no lote (29) - Sifão Universal Plástico �sifão flexível

universal

(sanfonado) em PVC para lavatório

Dimensões: Diâmetro de Entrada do Sifão1", 1.1/2" e

Diâmetro de Saída do Sifão1.1/2" Comprimento Máximo do

Sifão 33 cm Comprimento Mínimo do Sifão33 cm;

Tipo de Corpo: Articulado; Material: Plástico

Tipo de Material: Polipropileno

Cor: Branco -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:51:43 horas, no lote (29) - Sifão Universal Plástico �sifão flexível

universal

(sanfonado) em PVC para lavatório

Dimensões: Diâmetro de Entrada do Sifão1", 1.1/2" e

Diâmetro de Saída do Sifão1.1/2" Comprimento Máximo do

Sifão 33 cm Comprimento Mínimo do Sifão33 cm;

Tipo de Corpo: Articulado; Material: Plástico

Tipo de Material: Polipropileno

Cor: Branco -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 52,80.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:55:19 horas, no lote (30) - Torneira para tanque - Torneira metal

amarelo curta sem

bico para tanque, padrão popular, 3/4 " -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 22/06/2018, às 15:07:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 22/06/2018, às 15:07:09 horas, no lote (30) - Torneira para tanque - Torneira metal

amarelo curta sem

bico para tanque, padrão popular, 3/4 " -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:49:18 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:49:18 horas, no lote (30) - Torneira para tanque - Torneira metal

amarelo curta sem

bico para tanque, padrão popular, 3/4 " -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:49:18 horas, no lote (30) - Torneira para tanque - Torneira metal

amarelo curta sem

bico para tanque, padrão popular, 3/4 " -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor

R$ 52,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 15:13:13 horas, no lote (31) - Válvula para tanque metal cromada

para tanque sem

ladrão; uso de escoamento para tanque

Dimensões: 1.1/2" -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

14:53:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 14:53:39 horas, no lote (31) - Válvula para tanque metal cromada

para tanque sem

ladrão; uso de escoamento para tanque

Dimensões: 1.1/2" -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:53:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:53:29 horas, no lote (31) - Válvula para tanque metal cromada

para tanque sem

ladrão; uso de escoamento para tanque

Dimensões: 1.1/2" -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a

empresa declarada vencedora.
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    No dia 04/07/2018, às 10:53:29 horas, no lote (31) - Válvula para tanque metal cromada

para tanque sem

ladrão; uso de escoamento para tanque

Dimensões: 1.1/2" -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 78,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:55:38 horas, no lote (32) - Te 40mm esgoto te sanitário, pvc, dn

40 x 40 mm, serie

normal, para esgoto predial

Produto: Tê PVC

Tipo de material: PVC;

Indicação de uso: Esgoto / Bitola de Canos

Conexões em Dimensões: Milímetros - 40 mm; pvc, dn 40

x 40 mm.

Função: Conduzir Os Efluentes -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/06/2018, às 14:59:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 14:59:05 horas, no lote (32) - Te 40mm esgoto te sanitário, pvc, dn

40 x 40 mm, serie

normal, para esgoto predial

Produto: Tê PVC

Tipo de material: PVC;

Indicação de uso: Esgoto / Bitola de Canos

Conexões em Dimensões: Milímetros - 40 mm; pvc, dn 40

x 40 mm.

Função: Conduzir Os Efluentes -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:53:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:53:58 horas, no lote (32) - Te 40mm esgoto te sanitário, pvc, dn

40 x 40 mm, serie

normal, para esgoto predial

Produto: Tê PVC

Tipo de material: PVC;

Indicação de uso: Esgoto / Bitola de Canos

Conexões em Dimensões: Milímetros - 40 mm; pvc, dn 40

x 40 mm.

Função: Conduzir Os Efluentes -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.
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    No dia 04/07/2018, às 10:53:58 horas, no lote (32) - Te 40mm esgoto te sanitário, pvc, dn

40 x 40 mm, serie

normal, para esgoto predial

Produto: Tê PVC

Tipo de material: PVC;

Indicação de uso: Esgoto / Bitola de Canos

Conexões em Dimensões: Milímetros - 40 mm; pvc, dn 40

x 40 mm.

Função: Conduzir Os Efluentes -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 9,50.

 

    No dia 14/05/2018, às 15:14:25 horas, no lote (33) - Válvula de Descarga cromada

Bitola: 1 ½" Sistema hidromecânico Válvula de Descarga

Material: Metal

Tipo de Material: Cobre -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/06/2018, às 14:59:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 14:59:35 horas, no lote (33) - Válvula de Descarga cromada

Bitola: 1 ½" Sistema hidromecânico Válvula de Descarga

Material: Metal

Tipo de Material: Cobre -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:55:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:55:05 horas, no lote (33) - Válvula de Descarga cromada

Bitola: 1 ½" Sistema hidromecânico Válvula de Descarga

Material: Metal

Tipo de Material: Cobre -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO

a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:55:05 horas, no lote (33) - Válvula de Descarga cromada

Bitola: 1 ½" Sistema hidromecânico Válvula de Descarga

Material: Metal

Tipo de Material: Cobre -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 217,30.

 

    No dia 14/05/2018, às 15:12:39 horas, no lote (34) - Torneira bica móvel para pia bica

móvel parede
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Torneira Cromada De Parede Para Cozinha Bica Móvel Com

Arejador 1/2 "

Material: Metal

Tipo de Material: Cromado com bica móvel e arejador -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 22/06/2018, às 15:00:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:00:05 horas, no lote (34) - Torneira bica móvel para pia bica

móvel parede

Torneira Cromada De Parede Para Cozinha Bica Móvel Com

Arejador 1/2 "

Material: Metal

Tipo de Material: Cromado com bica móvel e arejador -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:55:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:55:38 horas, no lote (34) - Torneira bica móvel para pia bica

móvel parede

Torneira Cromada De Parede Para Cozinha Bica Móvel Com

Arejador 1/2 "

Material: Metal

Tipo de Material: Cromado com bica móvel e arejador -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:55:38 horas, no lote (34) - Torneira bica móvel para pia bica

móvel parede

Torneira Cromada De Parede Para Cozinha Bica Móvel Com

Arejador 1/2 "

Material: Metal

Tipo de Material: Cromado com bica móvel e arejador -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI -

EPP com o valor R$ 114,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 14:52:33 horas, no lote (35) - Torneira bica móvel para lavatório

bancada

Torneira Cromada De Parede Para Cozinha Com Arejador

3/4 "

Material: Metal

Tipo de Material: Cromado com bica móvel e arejador -  a situação do lote foi alterada para:
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arrematado. No dia 22/06/2018, às 15:00:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:00:48 horas, no lote (35) - Torneira bica móvel para lavatório

bancada

Torneira Cromada De Parede Para Cozinha Com Arejador

3/4 "

Material: Metal

Tipo de Material: Cromado com bica móvel e arejador -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:56:27 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:56:27 horas, no lote (35) - Torneira bica móvel para lavatório

bancada

Torneira Cromada De Parede Para Cozinha Com Arejador

3/4 "

Material: Metal

Tipo de Material: Cromado com bica móvel e arejador -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:56:27 horas, no lote (35) - Torneira bica móvel para lavatório

bancada

Torneira Cromada De Parede Para Cozinha Com Arejador

3/4 "

Material: Metal

Tipo de Material: Cromado com bica móvel e arejador -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP

com o valor R$ 60,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 15:19:41 horas, no lote (36) - Tanque com 2 bacias e 01 batedor

Descrição: tanque duplo em mármore sintético com cuba

lisa e esfregador,

Indicação de uso: lavar roupas

Dimensões aproximadas: 150 x 55 cm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 22/06/2018, às 15:01:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:01:26 horas, no lote (36) - Tanque com 2 bacias e 01 batedor

Descrição: tanque duplo em mármore sintético com cuba

lisa e esfregador,

04/07/2018 Página 84 de 133



Indicação de uso: lavar roupas

Dimensões aproximadas: 150 x 55 cm -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:57:16 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:57:16 horas, no lote (36) - Tanque com 2 bacias e 01 batedor

Descrição: tanque duplo em mármore sintético com cuba

lisa e esfregador,

Indicação de uso: lavar roupas

Dimensões aproximadas: 150 x 55 cm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:57:16 horas, no lote (36) - Tanque com 2 bacias e 01 batedor

Descrição: tanque duplo em mármore sintético com cuba

lisa e esfregador,

Indicação de uso: lavar roupas

Dimensões aproximadas: 150 x 55 cm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o

valor R$ 428,94.

 

    No dia 14/05/2018, às 15:14:38 horas, no lote (37) - Fita Veda Rosca, em Rolos De 18

Mm X 50 M (L X C) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

15:02:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:02:28 horas, no lote (37) - Fita Veda Rosca, em Rolos De 18

Mm X 50 M (L X C) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:57:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:57:49 horas, no lote (37) - Fita Veda Rosca, em Rolos De 18

Mm X 50 M (L X C) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a

empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:57:49 horas, no lote (37) - Fita Veda Rosca, em Rolos De 18

Mm X 50 M (L X C) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 400,00.

 

04/07/2018 Página 85 de 133



    No dia 14/05/2018, às 15:12:23 horas, no lote (38) - Adesivo Plástico - Bisnaga 75 G

(tubo)

Características Técnicas

Composição química: produto a base de misturas de

solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC.

Produto inflamável, com vapores tóxicos.

Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais

oxidantes fortes como Cloro Líquido e Oxigênio

Concentrado.

Indicação de uso: promover a união entre tubos e

conexões de PVC por meio de soldagem a frio para Água

Fria, Registros e válvulas soldáveis, Esgoto. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 22/06/2018, às 15:02:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:02:48 horas, no lote (38) - Adesivo Plástico - Bisnaga 75 G

(tubo)

Características Técnicas

Composição química: produto a base de misturas de

solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC.

Produto inflamável, com vapores tóxicos.

Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais

oxidantes fortes como Cloro Líquido e Oxigênio

Concentrado.

Indicação de uso: promover a união entre tubos e

conexões de PVC por meio de soldagem a frio para Água

Fria, Registros e válvulas soldáveis, Esgoto. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 10:58:18 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 10:58:17 horas, no lote (38) - Adesivo Plástico - Bisnaga 75 G

(tubo)

Características Técnicas

Composição química: produto a base de misturas de

solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC.

Produto inflamável, com vapores tóxicos.

Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais

oxidantes fortes como Cloro Líquido e Oxigênio

Concentrado.

Indicação de uso: promover a união entre tubos e
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conexões de PVC por meio de soldagem a frio para Água

Fria, Registros e válvulas soldáveis, Esgoto. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 10:58:17 horas, no lote (38) - Adesivo Plástico - Bisnaga 75 G

(tubo)

Características Técnicas

Composição química: produto a base de misturas de

solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC.

Produto inflamável, com vapores tóxicos.

Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais

oxidantes fortes como Cloro Líquido e Oxigênio

Concentrado.

Indicação de uso: promover a união entre tubos e

conexões de PVC por meio de soldagem a frio para Água

Fria, Registros e válvulas soldáveis, Esgoto. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o

valor R$ 3,00.

 

    No lote (39) - Porta grelha cromado 150 mm x 150 mm

Produto: Luva

Características Técnicas: Diâmetro: 150 mm

Material: Cromado prata

Indicação de uso: Condução de esgoto predial - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 14/05/2018, às 15:11:57 horas, no lote (40) - Luva de Correr para tubo soldável,

pvc, 25mm, para

água fria predial.

Produto: Luva de correr 25 mm

Indicação de uso: Instalações prediais de água fria

permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em

locais cobertos

Medidas 25mm

Material: PVC -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

15:03:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:03:25 horas, no lote (40) - Luva de Correr para tubo soldável,

pvc, 25mm, para

água fria predial.
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Produto: Luva de correr 25 mm

Indicação de uso: Instalações prediais de água fria

permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em

locais cobertos

Medidas 25mm

Material: PVC -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:00:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:00:28 horas, no lote (40) - Luva de Correr para tubo soldável,

pvc, 25mm, para

água fria predial.

Produto: Luva de correr 25 mm

Indicação de uso: Instalações prediais de água fria

permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em

locais cobertos

Medidas 25mm

Material: PVC -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:00:28 horas, no lote (40) - Luva de Correr para tubo soldável,

pvc, 25mm, para

água fria predial.

Produto: Luva de correr 25 mm

Indicação de uso: Instalações prediais de água fria

permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em

locais cobertos

Medidas 25mm

Material: PVC -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI com o valor R$ 3.475,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 15:55:21 horas, no lote (41) - Luva LR Soldável 25mm

Produto: Luva PVC/ luva soldável diâmetro 25 mm

Material: tubos e conexões de PVC rígidos: diâmetro 25mm

x 3/4�

Indicação de uso: condução de água em temperatura

ambiente -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às 15:31:33

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

04/07/2018 Página 88 de 133



    No dia 22/06/2018, às 15:31:33 horas, no lote (41) - Luva LR Soldável 25mm

Produto: Luva PVC/ luva soldável diâmetro 25 mm

Material: tubos e conexões de PVC rígidos: diâmetro 25mm

x 3/4�

Indicação de uso: condução de água em temperatura

ambiente -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:01:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:01:54 horas, no lote (41) - Luva LR Soldável 25mm

Produto: Luva PVC/ luva soldável diâmetro 25 mm

Material: tubos e conexões de PVC rígidos: diâmetro 25mm

x 3/4�

Indicação de uso: condução de água em temperatura

ambiente -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:01:54 horas, no lote (41) - Luva LR Soldável 25mm

Produto: Luva PVC/ luva soldável diâmetro 25 mm

Material: tubos e conexões de PVC rígidos: diâmetro 25mm

x 3/4�

Indicação de uso: condução de água em temperatura

ambiente -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 245,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 15:53:31 horas, no lote (42) - Porta de madeira Folha Leve de 210

cm x 80 cm

(NBR 15930) E = �35�MM, Núcleo Colmeia, capa lisa em

HDF, Acabamento em primer para pintura

Produto: Porta de madeira

Indicação de uso: uso interno de construção civil (sala e

quarto)

Características Técnicas: Porta Lisa 80x210 c/portal e

alisar s/ferragens, espessura

Material: madeira

Modelo/ Tipo: lisa

Cor: amadeirado -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

15:33:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 22/06/2018, às 15:33:32 horas, no lote (42) - Porta de madeira Folha Leve de 210

cm x 80 cm

(NBR 15930) E = �35�MM, Núcleo Colmeia, capa lisa em

HDF, Acabamento em primer para pintura

Produto: Porta de madeira

Indicação de uso: uso interno de construção civil (sala e

quarto)

Características Técnicas: Porta Lisa 80x210 c/portal e

alisar s/ferragens, espessura

Material: madeira

Modelo/ Tipo: lisa

Cor: amadeirado -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 22/06/2018, às 15:34:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:34:24 horas, no lote (42) - Porta de madeira Folha Leve de 210

cm x 80 cm

(NBR 15930) E = �35�MM, Núcleo Colmeia, capa lisa em

HDF, Acabamento em primer para pintura

Produto: Porta de madeira

Indicação de uso: uso interno de construção civil (sala e

quarto)

Características Técnicas: Porta Lisa 80x210 c/portal e

alisar s/ferragens, espessura

Material: madeira

Modelo/ Tipo: lisa

Cor: amadeirado -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Corrigir o valor negociado. No dia 22/06/2018, às 15:34:38 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:34:38 horas, no lote (42) - Porta de madeira Folha Leve de 210

cm x 80 cm

(NBR 15930) E = �35�MM, Núcleo Colmeia, capa lisa em

HDF, Acabamento em primer para pintura

Produto: Porta de madeira

Indicação de uso: uso interno de construção civil (sala e

quarto)

Características Técnicas: Porta Lisa 80x210 c/portal e

alisar s/ferragens, espessura

Material: madeira
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Modelo/ Tipo: lisa

Cor: amadeirado -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:02:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:02:46 horas, no lote (42) - Porta de madeira Folha Leve de 210

cm x 80 cm

(NBR 15930) E = �35�MM, Núcleo Colmeia, capa lisa em

HDF, Acabamento em primer para pintura

Produto: Porta de madeira

Indicação de uso: uso interno de construção civil (sala e

quarto)

Características Técnicas: Porta Lisa 80x210 c/portal e

alisar s/ferragens, espessura

Material: madeira

Modelo/ Tipo: lisa

Cor: amadeirado -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:02:46 horas, no lote (42) - Porta de madeira Folha Leve de 210

cm x 80 cm

(NBR 15930) E = �35�MM, Núcleo Colmeia, capa lisa em

HDF, Acabamento em primer para pintura

Produto: Porta de madeira

Indicação de uso: uso interno de construção civil (sala e

quarto)

Características Técnicas: Porta Lisa 80x210 c/portal e

alisar s/ferragens, espessura

Material: madeira

Modelo/ Tipo: lisa

Cor: amadeirado -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI com o valor R$ 5.666,40.

 

    No dia 14/05/2018, às 15:47:02 horas, no lote (43) - Porta de Madeira, Folha Leve

(NBR15930) de 60x210cm,

E 35 MM, Núcleo Colmeia, Capa Lisa em HDF,

acabamento em primer para pintura

Produto: Porta lisa de madeira

Indicação de uso: uso interno de construção civil (sala e
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quarto)

Características Técnicas: Porta Lisa 60x210 c/portal e

alisar s/ferragens

Material: madeira

Modelo/ Tipo: lisa

Cor: madeira -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

15:35:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:35:41 horas, no lote (43) - Porta de Madeira, Folha Leve

(NBR15930) de 60x210cm,

E 35 MM, Núcleo Colmeia, Capa Lisa em HDF,

acabamento em primer para pintura

Produto: Porta lisa de madeira

Indicação de uso: uso interno de construção civil (sala e

quarto)

Características Técnicas: Porta Lisa 60x210 c/portal e

alisar s/ferragens

Material: madeira

Modelo/ Tipo: lisa

Cor: madeira -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:03:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:03:40 horas, no lote (43) - Porta de Madeira, Folha Leve

(NBR15930) de 60x210cm,

E 35 MM, Núcleo Colmeia, Capa Lisa em HDF,

acabamento em primer para pintura

Produto: Porta lisa de madeira

Indicação de uso: uso interno de construção civil (sala e

quarto)

Características Técnicas: Porta Lisa 60x210 c/portal e

alisar s/ferragens

Material: madeira

Modelo/ Tipo: lisa

Cor: madeira -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:03:40 horas, no lote (43) - Porta de Madeira, Folha Leve

(NBR15930) de 60x210cm,
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E 35 MM, Núcleo Colmeia, Capa Lisa em HDF,

acabamento em primer para pintura

Produto: Porta lisa de madeira

Indicação de uso: uso interno de construção civil (sala e

quarto)

Características Técnicas: Porta Lisa 60x210 c/portal e

alisar s/ferragens

Material: madeira

Modelo/ Tipo: lisa

Cor: madeira -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 3.312,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:04:30 horas, no lote (44) - Batente/ Portal/ Aduela/

marco macico, dimensões aproximadas: e=*3*cm, 60 cm a

120* cm x 210* cm em cedrinho/ angelim comercial/

eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região

(não inclui alizares); portal de madeira; batente para porta de

giro (80x210cm) de madeira angelim, largura 14 cm, sem

acabamento -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

15:36:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:36:19 horas, no lote (44) - Batente/ Portal/ Aduela/

marco macico, dimensões aproximadas: e=*3*cm, 60 cm a

120* cm x 210* cm em cedrinho/ angelim comercial/

eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região

(não inclui alizares); portal de madeira; batente para porta de

giro (80x210cm) de madeira angelim, largura 14 cm, sem

acabamento -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:04:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:04:18 horas, no lote (44) - Batente/ Portal/ Aduela/

marco macico, dimensões aproximadas: e=*3*cm, 60 cm a

120* cm x 210* cm em cedrinho/ angelim comercial/

eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região

(não inclui alizares); portal de madeira; batente para porta de

giro (80x210cm) de madeira angelim, largura 14 cm, sem

acabamento -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.
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    No dia 04/07/2018, às 11:04:18 horas, no lote (44) - Batente/ Portal/ Aduela/

marco macico, dimensões aproximadas: e=*3*cm, 60 cm a

120* cm x 210* cm em cedrinho/ angelim comercial/

eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região

(não inclui alizares); portal de madeira; batente para porta de

giro (80x210cm) de madeira angelim, largura 14 cm, sem

acabamento -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 589,80.

 

    No dia 14/05/2018, às 15:54:29 horas, no lote (45) - Fechadura Interna Chave Pequena

Indicação de uso: uso garantir a segurança dos imóveis,

instalados em portas de cômodos internos (salas, quartos,

banheiros) e/ou portas pivotantes e de correr.

Modelo/ Tipo aproximados: fechadura (bola) lafonte 2078 -

b / atlanta wc da pado ou equivalente -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 22/06/2018, às 15:36:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:36:39 horas, no lote (45) - Fechadura Interna Chave Pequena

Indicação de uso: uso garantir a segurança dos imóveis,

instalados em portas de cômodos internos (salas, quartos,

banheiros) e/ou portas pivotantes e de correr.

Modelo/ Tipo aproximados: fechadura (bola) lafonte 2078 -

b / atlanta wc da pado ou equivalente -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:04:45 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:04:45 horas, no lote (45) - Fechadura Interna Chave Pequena

Indicação de uso: uso garantir a segurança dos imóveis,

instalados em portas de cômodos internos (salas, quartos,

banheiros) e/ou portas pivotantes e de correr.

Modelo/ Tipo aproximados: fechadura (bola) lafonte 2078 -

b / atlanta wc da pado ou equivalente -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:04:45 horas, no lote (45) - Fechadura Interna Chave Pequena

Indicação de uso: uso garantir a segurança dos imóveis,

instalados em portas de cômodos internos (salas, quartos,
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banheiros) e/ou portas pivotantes e de correr.

Modelo/ Tipo aproximados: fechadura (bola) lafonte 2078 -

b / atlanta wc da pado ou equivalente -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$

13.300,00.

 

    No lote (46) - Fecho Fio Redondo 4¨

Zincado c/ parafuso da Soprano ou Equivalente

Material: cromado/ zincado

Modelo/Tipo: fecho fio redondo 4" parafusado - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:31:27 horas, no lote (47) - Alizar de Madeira

meia cana; alisar para porta de giro (80x210cm) de madeira

angelim, largura 5 cm, sem acabamento -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 03/07/2018, às 10:46:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 10:46:32 horas, no lote (47) - Alizar de Madeira

meia cana; alisar para porta de giro (80x210cm) de madeira

angelim, largura 5 cm, sem acabamento -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O lote fica CANCELADO, após tentativa de negociação

com a empresa arrematante não obteve êxito.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:32:31 horas, no lote (48) - Dobradiça 3� com parafuso jogo com 3

unid

Produto: Dobradiça 3" x 3 1/2" ferro polido

Material: metal/ ferro polido/Aço/ Inox/ Latão;

Indicação de uso: dispositivo articulado, em metal, indicada

para fixação de portas (até 35kg)

Dimensões aproximadas: 3.1/ 2x3 ''; altura: 210mm;

Largura: 135 mm; Espessura 25mm;

quantidade de dobradiças: 3 unid.

Modelo/Tipo: cartela (com 3 unidades) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 03/07/2018, às 11:27:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 11:27:31 horas, no lote (48) - Dobradiça 3� com parafuso jogo com 3

unid

Produto: Dobradiça 3" x 3 1/2" ferro polido

Material: metal/ ferro polido/Aço/ Inox/ Latão;

Indicação de uso: dispositivo articulado, em metal, indicada

para fixação de portas (até 35kg)

04/07/2018 Página 95 de 133



Dimensões aproximadas: 3.1/ 2x3 ''; altura: 210mm;

Largura: 135 mm; Espessura 25mm;

quantidade de dobradiças: 3 unid.

Modelo/Tipo: cartela (com 3 unidades) -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O lote fica CANCELADO, após tentativa de negociação

com a empresa arrematante não obteve êxito na negociação.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:22:09 horas, no lote (49) - Parafuso auto bocante cabeça

trombeta 3,5mm

Produto: Parafuso agulha trombeta; cabeça chata; parafuso

p/ferragens/divisórias

Material: metal (aço baixo carbono)

Indicação de uso: fixação de placas de gesso acartonado,

em montagens de paredes divisórias (drywall) e

revestimentos de forros

Dimensões: bitola 3.5mm ;

Modelo/Tipo: embalagem (com 1000 unidades) -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 03/07/2018, às 11:16:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 11:16:17 horas, no lote (49) - Parafuso auto bocante cabeça

trombeta 3,5mm

Produto: Parafuso agulha trombeta; cabeça chata; parafuso

p/ferragens/divisórias

Material: metal (aço baixo carbono)

Indicação de uso: fixação de placas de gesso acartonado,

em montagens de paredes divisórias (drywall) e

revestimentos de forros

Dimensões: bitola 3.5mm ;

Modelo/Tipo: embalagem (com 1000 unidades) -  a situação do lote foi alterada para:

cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: O lote fica cancelado, pois ocorreu uma

falha na especificação da unidade de medida o referido lote. O preço da tabela da AGETOP

especifica a unidade como unidade de medida, por um equívoco, a especificação do Edital

como unidade de medida foi pacote, impossibilitando assim a continuidade deste lote.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:19:45 horas, no lote (50) - Fita isolante

Produto: Fita isolante

Material: PVC

Indicação de uso: isolamento elétrico; isolar uma conexão

elétrica entre dois ou mais condutores.

Dimensões aproximadas: Largura: 19mm, Comprimento:
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20m; Espessura: 0,18mm

Cor: preto -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às 15:47:01

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:47:01 horas, no lote (50) - Fita isolante

Produto: Fita isolante

Material: PVC

Indicação de uso: isolamento elétrico; isolar uma conexão

elétrica entre dois ou mais condutores.

Dimensões aproximadas: Largura: 19mm, Comprimento:

20m; Espessura: 0,18mm

Cor: preto -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:05:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:05:33 horas, no lote (50) - Fita isolante

Produto: Fita isolante

Material: PVC

Indicação de uso: isolamento elétrico; isolar uma conexão

elétrica entre dois ou mais condutores.

Dimensões aproximadas: Largura: 19mm, Comprimento:

20m; Espessura: 0,18mm

Cor: preto -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:05:33 horas, no lote (50) - Fita isolante

Produto: Fita isolante

Material: PVC

Indicação de uso: isolamento elétrico; isolar uma conexão

elétrica entre dois ou mais condutores.

Dimensões aproximadas: Largura: 19mm, Comprimento:

20m; Espessura: 0,18mm

Cor: preto -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 62,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:29:46 horas, no lote (51) - Fio 2,5 mm, rolo 100m

Produto: rolo fio de cobre, solido, PVC

Material: isolação em pvc/a, antichama

Indicação de uso: indicados para instalações internas fixas,
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industriais, comerciais e residenciais de luz e força,

embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas

Dimensões aproximadas: fio de cobre, solido, classe 1,

isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750V, m 1,23

secção nominal 2,5 mm2

Cores: azul (1 rolo), vermelho (1 rolo) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 22/06/2018, às 15:48:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:48:01 horas, no lote (51) - Fio 2,5 mm, rolo 100m

Produto: rolo fio de cobre, solido, PVC

Material: isolação em pvc/a, antichama

Indicação de uso: indicados para instalações internas fixas,

industriais, comerciais e residenciais de luz e força,

embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas

Dimensões aproximadas: fio de cobre, solido, classe 1,

isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750V, m 1,23

secção nominal 2,5 mm2

Cores: azul (1 rolo), vermelho (1 rolo) -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:08:52 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:08:52 horas, no lote (51) - Fio 2,5 mm, rolo 100m

Produto: rolo fio de cobre, solido, PVC

Material: isolação em pvc/a, antichama

Indicação de uso: indicados para instalações internas fixas,

industriais, comerciais e residenciais de luz e força,

embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas

Dimensões aproximadas: fio de cobre, solido, classe 1,

isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750V, m 1,23

secção nominal 2,5 mm2

Cores: azul (1 rolo), vermelho (1 rolo) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:08:52 horas, no lote (51) - Fio 2,5 mm, rolo 100m

Produto: rolo fio de cobre, solido, PVC

Material: isolação em pvc/a, antichama

Indicação de uso: indicados para instalações internas fixas,

industriais, comerciais e residenciais de luz e força,
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embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas

Dimensões aproximadas: fio de cobre, solido, classe 1,

isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750V, m 1,23

secção nominal 2,5 mm2

Cores: azul (1 rolo), vermelho (1 rolo) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI com o valor R$ 144,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:30:24 horas, no lote (52) - Interruptor simples 1 tecla

Produto: interruptor bipolar 10A

Material: PVC

Indicação de uso: dispositivo simples, usado para abrir ou

fechar circuitos elétricos

Dimensões aproximadas: interruptor bipolar 10A, 250V,

conjunto montado para embutir 4�x2� (placa + suporte +

módulo)

O produto deve estar em conformidade com a NBR 247-3.

O produto deve estar em conformidade com a NBR 14136. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 22/06/2018, às 15:48:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:48:29 horas, no lote (52) - Interruptor simples 1 tecla

Produto: interruptor bipolar 10A

Material: PVC

Indicação de uso: dispositivo simples, usado para abrir ou

fechar circuitos elétricos

Dimensões aproximadas: interruptor bipolar 10A, 250V,

conjunto montado para embutir 4�x2� (placa + suporte +

módulo)

O produto deve estar em conformidade com a NBR 247-3.

O produto deve estar em conformidade com a NBR 14136. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:09:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:09:35 horas, no lote (52) - Interruptor simples 1 tecla

Produto: interruptor bipolar 10A

Material: PVC

Indicação de uso: dispositivo simples, usado para abrir ou

fechar circuitos elétricos

Dimensões aproximadas: interruptor bipolar 10A, 250V,

conjunto montado para embutir 4�x2� (placa + suporte +
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módulo)

O produto deve estar em conformidade com a NBR 247-3.

O produto deve estar em conformidade com a NBR 14136. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de

recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:09:35 horas, no lote (52) - Interruptor simples 1 tecla

Produto: interruptor bipolar 10A

Material: PVC

Indicação de uso: dispositivo simples, usado para abrir ou

fechar circuitos elétricos

Dimensões aproximadas: interruptor bipolar 10A, 250V,

conjunto montado para embutir 4�x2� (placa + suporte +

módulo)

O produto deve estar em conformidade com a NBR 247-3.

O produto deve estar em conformidade com a NBR 14136. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI

com o valor R$ 102,50.

 

    No lote (53) - Plafon

Produto: luminária Plafon

Material: alumínio anodizado ou chapa de aço.

Indicações de uso: refletor para compor a iluminação de

um ambiente

Dimensões aproximadas: Luminária Plafon Sobrepor p/

lâmpada compacta eletrônica 2x26W.

Cor:branca. Formato: quadrado.

Dimensões aproximadas: comprimento 28cm, largura 28cm,

altura 10cm.

Voltagem: 220V - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:31:13 horas, no lote (54) - Tomada 10A

Produto: tomada

Indicações de uso: dispositivos que permitem a conexão

de aparelho elétrico eletrônico a rede de energia elétrica

para o correto funcionamento desses.

Dimensões aproximadas: tomada 2P + T, 250V, conjunto

montado para embutir 4�x2� (placa + suporte + módulo).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR 14136 -  a situação do lote foi alterada
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para: arrematado. No dia 22/06/2018, às 15:49:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:49:14 horas, no lote (54) - Tomada 10A

Produto: tomada

Indicações de uso: dispositivos que permitem a conexão

de aparelho elétrico eletrônico a rede de energia elétrica

para o correto funcionamento desses.

Dimensões aproximadas: tomada 2P + T, 250V, conjunto

montado para embutir 4�x2� (placa + suporte + módulo).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR 14136 -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:10:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:10:29 horas, no lote (54) - Tomada 10A

Produto: tomada

Indicações de uso: dispositivos que permitem a conexão

de aparelho elétrico eletrônico a rede de energia elétrica

para o correto funcionamento desses.

Dimensões aproximadas: tomada 2P + T, 250V, conjunto

montado para embutir 4�x2� (placa + suporte + módulo).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR 14136 -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de

recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às

11:10:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:10:37 horas, no lote (54) - Tomada 10A

Produto: tomada

Indicações de uso: dispositivos que permitem a conexão

de aparelho elétrico eletrônico a rede de energia elétrica

para o correto funcionamento desses.

Dimensões aproximadas: tomada 2P + T, 250V, conjunto

montado para embutir 4�x2� (placa + suporte + módulo).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR 14136 -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de

recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às

11:17:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 04/07/2018, às 11:17:30 horas, no lote (54) - Tomada 10A

Produto: tomada

Indicações de uso: dispositivos que permitem a conexão

de aparelho elétrico eletrônico a rede de energia elétrica

para o correto funcionamento desses.

Dimensões aproximadas: tomada 2P + T, 250V, conjunto

montado para embutir 4�x2� (placa + suporte + módulo).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR 14136 -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa arrematante foi HABILITADA. No dia 04/07/2018, às 11:18:23

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:18:23 horas, no lote (54) - Tomada 10A

Produto: tomada

Indicações de uso: dispositivos que permitem a conexão

de aparelho elétrico eletrônico a rede de energia elétrica

para o correto funcionamento desses.

Dimensões aproximadas: tomada 2P + T, 250V, conjunto

montado para embutir 4�x2� (placa + suporte + módulo).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR 14136 -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de

recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:18:23 horas, no lote (54) - Tomada 10A

Produto: tomada

Indicações de uso: dispositivos que permitem a conexão

de aparelho elétrico eletrônico a rede de energia elétrica

para o correto funcionamento desses.

Dimensões aproximadas: tomada 2P + T, 250V, conjunto

montado para embutir 4�x2� (placa + suporte + módulo).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR 14136 -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RBB COMERCIO E SERVICOS

EIRELI - EPP com o valor R$ 160,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:43:01 horas, no lote (55) - Interruptor simples 1 tecla com

tomada
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Produto: interruptor simples + tomada.

Indicações de uso: A instalação e segurança dispositivos

que permitem a conexão de aparelho elétrico

Dimensões aproximadas: Interruptor simples + tomada 2P

+ T 10A, 250V, Conjunto montado para embutir 4�x2� (placa

+ suporte + módulos).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR

14136 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às 15:50:37

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:50:37 horas, no lote (55) - Interruptor simples 1 tecla com

tomada

Produto: interruptor simples + tomada.

Indicações de uso: A instalação e segurança dispositivos

que permitem a conexão de aparelho elétrico

Dimensões aproximadas: Interruptor simples + tomada 2P

+ T 10A, 250V, Conjunto montado para embutir 4�x2� (placa

+ suporte + módulos).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR

14136 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada vencedora. No

dia 04/07/2018, às 11:11:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:11:30 horas, no lote (55) - Interruptor simples 1 tecla com

tomada

Produto: interruptor simples + tomada.

Indicações de uso: A instalação e segurança dispositivos

que permitem a conexão de aparelho elétrico

Dimensões aproximadas: Interruptor simples + tomada 2P

+ T 10A, 250V, Conjunto montado para embutir 4�x2� (placa

+ suporte + módulos).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR

14136 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:12:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:12:25 horas, no lote (55) - Interruptor simples 1 tecla com
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tomada

Produto: interruptor simples + tomada.

Indicações de uso: A instalação e segurança dispositivos

que permitem a conexão de aparelho elétrico

Dimensões aproximadas: Interruptor simples + tomada 2P

+ T 10A, 250V, Conjunto montado para embutir 4�x2� (placa

+ suporte + módulos).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR

14136 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi HABILITADA. No dia

04/07/2018, às 11:12:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:12:49 horas, no lote (55) - Interruptor simples 1 tecla com

tomada

Produto: interruptor simples + tomada.

Indicações de uso: A instalação e segurança dispositivos

que permitem a conexão de aparelho elétrico

Dimensões aproximadas: Interruptor simples + tomada 2P

+ T 10A, 250V, Conjunto montado para embutir 4�x2� (placa

+ suporte + módulos).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR

14136 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:12:49 horas, no lote (55) - Interruptor simples 1 tecla com

tomada

Produto: interruptor simples + tomada.

Indicações de uso: A instalação e segurança dispositivos

que permitem a conexão de aparelho elétrico

Dimensões aproximadas: Interruptor simples + tomada 2P

+ T 10A, 250V, Conjunto montado para embutir 4�x2� (placa

+ suporte + módulos).

Cor: branca

O produto deve estar em conformidade com a NBR

14136 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI com o valor R$ 164,00.
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    No dia 14/05/2018, às 16:29:28 horas, no lote (56) - Interruptor simples 2 teclas

Produto: interruptores simples (2 módulos)

Indicações de uso: dispositivo simples, usado para abrir ou

fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de

redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos,

basicamente na maioria das situações que envolvem o

ligamento ou desligamento de energia elétrica

Dimensões aproximadas: interruptor simples (2 módulos)

R$ 9,45

SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

32

10A, 250V, conjunto montado para embutir 4�x2� (placa +

suporte + módulos).

O produto deve estar em conformidade com a NBR

14136. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às 15:50:54

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:50:54 horas, no lote (56) - Interruptor simples 2 teclas

Produto: interruptores simples (2 módulos)

Indicações de uso: dispositivo simples, usado para abrir ou

fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de

redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos,

basicamente na maioria das situações que envolvem o

ligamento ou desligamento de energia elétrica

Dimensões aproximadas: interruptor simples (2 módulos)

R$ 9,45

SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

32
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10A, 250V, conjunto montado para embutir 4�x2� (placa +

suporte + módulos).

O produto deve estar em conformidade com a NBR

14136. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada vencedora.

No dia 04/07/2018, às 11:13:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:13:22 horas, no lote (56) - Interruptor simples 2 teclas

Produto: interruptores simples (2 módulos)

Indicações de uso: dispositivo simples, usado para abrir ou

fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de

redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos,

basicamente na maioria das situações que envolvem o

ligamento ou desligamento de energia elétrica

Dimensões aproximadas: interruptor simples (2 módulos)

R$ 9,45

SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

32

10A, 250V, conjunto montado para embutir 4�x2� (placa +

suporte + módulos).

O produto deve estar em conformidade com a NBR

14136. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:13:22 horas, no lote (56) - Interruptor simples 2 teclas

Produto: interruptores simples (2 módulos)

Indicações de uso: dispositivo simples, usado para abrir ou

fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de

redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos,

basicamente na maioria das situações que envolvem o

ligamento ou desligamento de energia elétrica

Dimensões aproximadas: interruptor simples (2 módulos)

R$ 9,45
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SEMAD

FLS.______

Secretaria Municipal de Administração

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes � Goiânia - GO - CEP: 74884-

900

Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321

32

10A, 250V, conjunto montado para embutir 4�x2� (placa +

suporte + módulos).

O produto deve estar em conformidade com a NBR

14136. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI com o valor R$ 90,20.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:42:46 horas, no lote (57) - Tampa cega 4�x2�

Produto: Termoplástico de alta performance, com aditivo

Anti UV e Anti poeira.

Indicações de uso: serve para passagem de fios e cabos

elétricos que ficam instaladas na parede ou piso servindo

geralmente como interruptor de lâmpadas ou tomadas

dimensões aproximadas: tampa cega plástica 4"x2" com

furo central (para tv/som�);

Cor: branca. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

15:51:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:51:22 horas, no lote (57) - Tampa cega 4�x2�

Produto: Termoplástico de alta performance, com aditivo

Anti UV e Anti poeira.

Indicações de uso: serve para passagem de fios e cabos

elétricos que ficam instaladas na parede ou piso servindo

geralmente como interruptor de lâmpadas ou tomadas

dimensões aproximadas: tampa cega plástica 4"x2" com

furo central (para tv/som�);

Cor: branca. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:14:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:14:01 horas, no lote (57) - Tampa cega 4�x2�

Produto: Termoplástico de alta performance, com aditivo

Anti UV e Anti poeira.
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Indicações de uso: serve para passagem de fios e cabos

elétricos que ficam instaladas na parede ou piso servindo

geralmente como interruptor de lâmpadas ou tomadas

dimensões aproximadas: tampa cega plástica 4"x2" com

furo central (para tv/som�);

Cor: branca. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:14:01 horas, no lote (57) - Tampa cega 4�x2�

Produto: Termoplástico de alta performance, com aditivo

Anti UV e Anti poeira.

Indicações de uso: serve para passagem de fios e cabos

elétricos que ficam instaladas na parede ou piso servindo

geralmente como interruptor de lâmpadas ou tomadas

dimensões aproximadas: tampa cega plástica 4"x2" com

furo central (para tv/som�);

Cor: branca. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 112,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 16:46:03 horas, no lote (58) - Interruptor simples (2 módulos) +

tomada 2p+T 10A,

conjunto montado para embutir 4�x2� (placa, suporte +

módulos)

Indicações de uso: um dispositivo simples, usado para

abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura

de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos,

basicamente na maioria das situações que envolvem o

ligamento ou desligamento de energia elétrica

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

15:51:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:51:36 horas, no lote (58) - Interruptor simples (2 módulos) +

tomada 2p+T 10A,

conjunto montado para embutir 4�x2� (placa, suporte +

módulos)

Indicações de uso: um dispositivo simples, usado para

abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura

de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos,

basicamente na maioria das situações que envolvem o
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ligamento ou desligamento de energia elétrica

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:14:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:14:36 horas, no lote (58) - Interruptor simples (2 módulos) +

tomada 2p+T 10A,

conjunto montado para embutir 4�x2� (placa, suporte +

módulos)

Indicações de uso: um dispositivo simples, usado para

abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura

de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos,

basicamente na maioria das situações que envolvem o

ligamento ou desligamento de energia elétrica

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:14:36 horas, no lote (58) - Interruptor simples (2 módulos) +

tomada 2p+T 10A,

conjunto montado para embutir 4�x2� (placa, suporte +

módulos)

Indicações de uso: um dispositivo simples, usado para

abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura

de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos,

basicamente na maioria das situações que envolvem o

ligamento ou desligamento de energia elétrica

Cor: branca -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 305,00.

 

    No dia 14/05/2018, às 17:00:58 horas, no lote (59) - Lâmpada Compacta Eletrônica 26W.

Potência: 26W

Voltagem: 220V.

Indicações de uso: iluminação de ambientes.

Formato: espiral

Cor: Branca -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/07/2018, às

11:28:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 11:28:58 horas, no lote (59) - Lâmpada Compacta Eletrônica 26W.

Potência: 26W
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Voltagem: 220V.

Indicações de uso: iluminação de ambientes.

Formato: espiral

Cor: Branca -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O lote fica CANCELADO, após tentativa de negociação com empresa arrematante

não obteve êxito na negociação.

 

    No dia 15/05/2018, às 08:55:08 horas, no lote (60) - Parafuso S6 com bucha

Produto: parafuso atarraxante

Indicações de uso: Indicado para fixações entre duas ou

mais partes. Aplicações em madeiras, chapas.

Especificações aproximadas: KIT com Buchas 6 S6

06mm + Parafusos phillips Bucha de fixação sem anel de

6mm (100 peças bucha 100 peças parafuso) Parafuso de

cabeça chata phillips bicromatizado 4.0x30mm -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 22/06/2018, às 15:59:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 15:59:54 horas, no lote (60) - Parafuso S6 com bucha

Produto: parafuso atarraxante

Indicações de uso: Indicado para fixações entre duas ou

mais partes. Aplicações em madeiras, chapas.

Especificações aproximadas: KIT com Buchas 6 S6

06mm + Parafusos phillips Bucha de fixação sem anel de

6mm (100 peças bucha 100 peças parafuso) Parafuso de

cabeça chata phillips bicromatizado 4.0x30mm -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e

documentação a empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:15:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:15:33 horas, no lote (60) - Parafuso S6 com bucha

Produto: parafuso atarraxante

Indicações de uso: Indicado para fixações entre duas ou

mais partes. Aplicações em madeiras, chapas.

Especificações aproximadas: KIT com Buchas 6 S6

06mm + Parafusos phillips Bucha de fixação sem anel de

6mm (100 peças bucha 100 peças parafuso) Parafuso de

cabeça chata phillips bicromatizado 4.0x30mm -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso

o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.
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    No dia 04/07/2018, às 11:15:33 horas, no lote (60) - Parafuso S6 com bucha

Produto: parafuso atarraxante

Indicações de uso: Indicado para fixações entre duas ou

mais partes. Aplicações em madeiras, chapas.

Especificações aproximadas: KIT com Buchas 6 S6

06mm + Parafusos phillips Bucha de fixação sem anel de

6mm (100 peças bucha 100 peças parafuso) Parafuso de

cabeça chata phillips bicromatizado 4.0x30mm -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP

com o valor R$ 15,62.

 

    No dia 15/05/2018, às 08:39:50 horas, no lote (61) - Chuveiro elétrico

Produto: Chuveiro

Indicações de uso: chuveiro comum em plástico branco,

com cano, 3 temperaturas, 5500 w (220V)

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

16:01:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:01:17 horas, no lote (61) - Chuveiro elétrico

Produto: Chuveiro

Indicações de uso: chuveiro comum em plástico branco,

com cano, 3 temperaturas, 5500 w (220V)

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:20:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:20:56 horas, no lote (61) - Chuveiro elétrico

Produto: Chuveiro

Indicações de uso: chuveiro comum em plástico branco,

com cano, 3 temperaturas, 5500 w (220V)

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:20:56 horas, no lote (61) - Chuveiro elétrico

Produto: Chuveiro

Indicações de uso: chuveiro comum em plástico branco,

com cano, 3 temperaturas, 5500 w (220V)

Cor: branca -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 390,00.
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    No dia 15/05/2018, às 09:02:46 horas, no lote (62) - Tomada 20A

Produto: Tomada

Especificações aproximadas: tomada hexagonal 2p + t -

20A - 250V linha x

Indicações de uso: dispositivos que permitem a conexão

de aparelho elétrico eletrônicos a rede de energia elétrica

para o correto funcionamento desses

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

16:01:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:01:53 horas, no lote (62) - Tomada 20A

Produto: Tomada

Especificações aproximadas: tomada hexagonal 2p + t -

20A - 250V linha x

Indicações de uso: dispositivos que permitem a conexão

de aparelho elétrico eletrônicos a rede de energia elétrica

para o correto funcionamento desses

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:21:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:21:48 horas, no lote (62) - Tomada 20A

Produto: Tomada

Especificações aproximadas: tomada hexagonal 2p + t -

20A - 250V linha x

Indicações de uso: dispositivos que permitem a conexão

de aparelho elétrico eletrônicos a rede de energia elétrica

para o correto funcionamento desses

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:21:48 horas, no lote (62) - Tomada 20A

Produto: Tomada

Especificações aproximadas: tomada hexagonal 2p + t -

20A - 250V linha x

Indicações de uso: dispositivos que permitem a conexão

de aparelho elétrico eletrônicos a rede de energia elétrica

para o correto funcionamento desses
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Cor: branca -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI com o valor R$ 37,50.

 

    No dia 15/05/2018, às 08:39:41 horas, no lote (63) - Pino 20A

Produto: Pino Adaptador 2 Polos + Terra 20A.

Especificações aproximadas:

Indicações de uso: Ideal Para Novos Micro-ondas,

Máquinas de Lavar, Secadores, Cafeteiras, etc

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

16:02:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:02:26 horas, no lote (63) - Pino 20A

Produto: Pino Adaptador 2 Polos + Terra 20A.

Especificações aproximadas:

Indicações de uso: Ideal Para Novos Micro-ondas,

Máquinas de Lavar, Secadores, Cafeteiras, etc

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:22:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:22:58 horas, no lote (63) - Pino 20A

Produto: Pino Adaptador 2 Polos + Terra 20A.

Especificações aproximadas:

Indicações de uso: Ideal Para Novos Micro-ondas,

Máquinas de Lavar, Secadores, Cafeteiras, etc

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:22:58 horas, no lote (63) - Pino 20A

Produto: Pino Adaptador 2 Polos + Terra 20A.

Especificações aproximadas:

Indicações de uso: Ideal Para Novos Micro-ondas,

Máquinas de Lavar, Secadores, Cafeteiras, etc

Cor: branca -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 40,00.

 

    No dia 15/05/2018, às 08:39:32 horas, no lote (64) - Fio 4mm2, Rolos 100m

Produto: fio de cobre, solido, PVC

Material: isolação em pvc/a, antichama
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Indicação de uso: indicados para instalações internas fixas,

industriais, comerciais e residenciais de luz e força,

embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas.

Dimensões aproximadas: fio de cobre, solido, fio isolado

PVC 750 V, no. 4 mm2

secção nominal 4 mm2.

Cor: Vermelho (9 rolos), Azul (9 rolos), Verde (4 rolos) e

Preto (8 rolos). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

16:02:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:02:49 horas, no lote (64) - Fio 4mm2, Rolos 100m

Produto: fio de cobre, solido, PVC

Material: isolação em pvc/a, antichama

Indicação de uso: indicados para instalações internas fixas,

industriais, comerciais e residenciais de luz e força,

embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas.

Dimensões aproximadas: fio de cobre, solido, fio isolado

PVC 750 V, no. 4 mm2

secção nominal 4 mm2.

Cor: Vermelho (9 rolos), Azul (9 rolos), Verde (4 rolos) e

Preto (8 rolos). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:23:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:23:48 horas, no lote (64) - Fio 4mm2, Rolos 100m

Produto: fio de cobre, solido, PVC

Material: isolação em pvc/a, antichama

Indicação de uso: indicados para instalações internas fixas,

industriais, comerciais e residenciais de luz e força,

embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas.

Dimensões aproximadas: fio de cobre, solido, fio isolado

PVC 750 V, no. 4 mm2

secção nominal 4 mm2.

Cor: Vermelho (9 rolos), Azul (9 rolos), Verde (4 rolos) e

Preto (8 rolos). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:23:48 horas, no lote (64) - Fio 4mm2, Rolos 100m

Produto: fio de cobre, solido, PVC
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Material: isolação em pvc/a, antichama

Indicação de uso: indicados para instalações internas fixas,

industriais, comerciais e residenciais de luz e força,

embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas.

Dimensões aproximadas: fio de cobre, solido, fio isolado

PVC 750 V, no. 4 mm2

secção nominal 4 mm2.

Cor: Vermelho (9 rolos), Azul (9 rolos), Verde (4 rolos) e

Preto (8 rolos). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI com o valor R$ 3.810,00.

 

    No dia 15/05/2018, às 09:02:35 horas, no lote (65) - Fita veda rosca

Produto: fita veda rosca

Material: resina PTFE - politetrafluoretileno não sinterizado

Indicações de uso: vendagem de tubulações de líquidos ou

gases

Especificações aproximadas: fita veda rosca em rolos de

18 mm x 10 m (L X C); Espessura (E) 0,07mm; ABNT NBR

16368

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

16:03:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:03:16 horas, no lote (65) - Fita veda rosca

Produto: fita veda rosca

Material: resina PTFE - politetrafluoretileno não sinterizado

Indicações de uso: vendagem de tubulações de líquidos ou

gases

Especificações aproximadas: fita veda rosca em rolos de

18 mm x 10 m (L X C); Espessura (E) 0,07mm; ABNT NBR

16368

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:24:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:24:35 horas, no lote (65) - Fita veda rosca

Produto: fita veda rosca

Material: resina PTFE - politetrafluoretileno não sinterizado

Indicações de uso: vendagem de tubulações de líquidos ou

gases

Especificações aproximadas: fita veda rosca em rolos de
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18 mm x 10 m (L X C); Espessura (E) 0,07mm; ABNT NBR

16368

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:24:35 horas, no lote (65) - Fita veda rosca

Produto: fita veda rosca

Material: resina PTFE - politetrafluoretileno não sinterizado

Indicações de uso: vendagem de tubulações de líquidos ou

gases

Especificações aproximadas: fita veda rosca em rolos de

18 mm x 10 m (L X C); Espessura (E) 0,07mm; ABNT NBR

16368

Cor: branca -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 115,00.

 

    No dia 15/05/2018, às 08:55:21 horas, no lote (66) - Conjunto de Interruptor 6 tecla 4 x 4

Material: interruptor

Indicações de uso: ideal para utilidades elétricas. Pode ser

usado em ambientes internos ou externos.

Especificações aproximadas: Placa Tripla 4x4� + Posto

Triplo Separados

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

16:03:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:03:46 horas, no lote (66) - Conjunto de Interruptor 6 tecla 4 x 4

Material: interruptor

Indicações de uso: ideal para utilidades elétricas. Pode ser

usado em ambientes internos ou externos.

Especificações aproximadas: Placa Tripla 4x4� + Posto

Triplo Separados

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:25:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:25:08 horas, no lote (66) - Conjunto de Interruptor 6 tecla 4 x 4

Material: interruptor

Indicações de uso: ideal para utilidades elétricas. Pode ser

usado em ambientes internos ou externos.
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Especificações aproximadas: Placa Tripla 4x4� + Posto

Triplo Separados

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:25:08 horas, no lote (66) - Conjunto de Interruptor 6 tecla 4 x 4

Material: interruptor

Indicações de uso: ideal para utilidades elétricas. Pode ser

usado em ambientes internos ou externos.

Especificações aproximadas: Placa Tripla 4x4� + Posto

Triplo Separados

Cor: branca -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 33,36.

 

    No dia 15/05/2018, às 09:11:58 horas, no lote (67) - Telha fibrocimento 244 x 110

Material: telha fibrocimento (sem amianto)

Indicações de uso: ideal para cobertura externas de

projetos de construção civil (comercial, residencial ou

industrial).

Especificações: Telha Ondulada 244x110cm 6mm/ 2,44 m

de comprimento apresenta 6 mm de espessura, com vão

máximo de 1,69 m com dois apoios -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 03/07/2018, às 11:23:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 11:23:30 horas, no lote (67) - Telha fibrocimento 244 x 110

Material: telha fibrocimento (sem amianto)

Indicações de uso: ideal para cobertura externas de

projetos de construção civil (comercial, residencial ou

industrial).

Especificações: Telha Ondulada 244x110cm 6mm/ 2,44 m

de comprimento apresenta 6 mm de espessura, com vão

máximo de 1,69 m com dois apoios -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O lote fica CANCELADO, pois após tentativa de

negociação com a empresa arrematante não obteve êxito na negociação.

 

    No dia 15/05/2018, às 09:11:47 horas, no lote (68) - Roldana 2 ½� em ferro 2� para portão

de correr.

Material: ferro

Indicações de uso: ideal portões de alumínio e madeira
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para rolamento em trilhos

Especificações aproximadas: roldana 2� ½� c/suporte e

rolamento em trilhos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/07/2018,

às 11:24:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 11:24:50 horas, no lote (68) - Roldana 2 ½� em ferro 2� para portão

de correr.

Material: ferro

Indicações de uso: ideal portões de alumínio e madeira

para rolamento em trilhos

Especificações aproximadas: roldana 2� ½� c/suporte e

rolamento em trilhos. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O lote fica CANCELADO, após tentativa de negociação com a

empresa arrematante não obteve êxito na negociação.

 

    No dia 15/05/2018, às 09:59:13 horas, no lote (69) - Fechadura estreita 40 x 30

Material: fechadura

Indicações de uso: ideal segurança de porta e portões,

local parte Externa.

Especificações aproximadas: Fechadura com batente de

40mm.- Distância de Broca: 20mm. - U Grafite - Maçaneta:

Faca -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/07/2018, às 14:18:12

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 14:18:12 horas, no lote (69) - Fechadura estreita 40 x 30

Material: fechadura

Indicações de uso: ideal segurança de porta e portões,

local parte Externa.

Especificações aproximadas: Fechadura com batente de

40mm.- Distância de Broca: 20mm. - U Grafite - Maçaneta:

Faca -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada vencedora. No

dia 04/07/2018, às 11:25:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:25:54 horas, no lote (69) - Fechadura estreita 40 x 30

Material: fechadura

Indicações de uso: ideal segurança de porta e portões,

local parte Externa.

Especificações aproximadas: Fechadura com batente de

40mm.- Distância de Broca: 20mm. - U Grafite - Maçaneta:

04/07/2018 Página 118 de 133



Faca -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa declarada

vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:25:54 horas, no lote (69) - Fechadura estreita 40 x 30

Material: fechadura

Indicações de uso: ideal segurança de porta e portões,

local parte Externa.

Especificações aproximadas: Fechadura com batente de

40mm.- Distância de Broca: 20mm. - U Grafite - Maçaneta:

Faca -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 26,44.

 

    No dia 15/05/2018, às 09:30:23 horas, no lote (70) - Eletrodo 2,5mm

Material: eletródio/ eletrodo revestido AWS - E6013,

diâmetro igual a 2,50 mm

Indicações de uso: soldagem com mínimo de respingos e

fumos. Indicado para serviços de serralheria, estruturas

metálicas, construções leves e montagens industriais.

Especificações aproximadas: eletródio/ eletrodo revestido

AWS - E6013, diâmetro igual a 2,50 mm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 22/06/2018, às 16:06:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:06:42 horas, no lote (70) - Eletrodo 2,5mm

Material: eletródio/ eletrodo revestido AWS - E6013,

diâmetro igual a 2,50 mm

Indicações de uso: soldagem com mínimo de respingos e

fumos. Indicado para serviços de serralheria, estruturas

metálicas, construções leves e montagens industriais.

Especificações aproximadas: eletródio/ eletrodo revestido

AWS - E6013, diâmetro igual a 2,50 mm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:26:46 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:26:45 horas, no lote (70) - Eletrodo 2,5mm

Material: eletródio/ eletrodo revestido AWS - E6013,

diâmetro igual a 2,50 mm

Indicações de uso: soldagem com mínimo de respingos e

fumos. Indicado para serviços de serralheria, estruturas
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metálicas, construções leves e montagens industriais.

Especificações aproximadas: eletródio/ eletrodo revestido

AWS - E6013, diâmetro igual a 2,50 mm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:26:45 horas, no lote (70) - Eletrodo 2,5mm

Material: eletródio/ eletrodo revestido AWS - E6013,

diâmetro igual a 2,50 mm

Indicações de uso: soldagem com mínimo de respingos e

fumos. Indicado para serviços de serralheria, estruturas

metálicas, construções leves e montagens industriais.

Especificações aproximadas: eletródio/ eletrodo revestido

AWS - E6013, diâmetro igual a 2,50 mm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o

valor R$ 23,10.

 

    No dia 15/05/2018, às 09:12:57 horas, no lote (71) - Disco para lixadeira 7 x ¼ x 1/8�

Material: disco de borracha para lixadeira.

Indicações para uso: Indicado para máquinas angulares

rotativas de acionamento elétrico ou pneumático.

Especificações aproximadas: disco de borracha para

lixadeira rígido 7 " com arruela centra -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 22/06/2018, às 16:08:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:08:12 horas, no lote (71) - Disco para lixadeira 7 x ¼ x 1/8�

Material: disco de borracha para lixadeira.

Indicações para uso: Indicado para máquinas angulares

rotativas de acionamento elétrico ou pneumático.

Especificações aproximadas: disco de borracha para

lixadeira rígido 7 " com arruela centra -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a

empresa foi declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:33:37 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:33:37 horas, no lote (71) - Disco para lixadeira 7 x ¼ x 1/8�

Material: disco de borracha para lixadeira.

Indicações para uso: Indicado para máquinas angulares

rotativas de acionamento elétrico ou pneumático.

Especificações aproximadas: disco de borracha para

04/07/2018 Página 120 de 133



lixadeira rígido 7 " com arruela centra -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica

ADJUDICADO a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:33:37 horas, no lote (71) - Disco para lixadeira 7 x ¼ x 1/8�

Material: disco de borracha para lixadeira.

Indicações para uso: Indicado para máquinas angulares

rotativas de acionamento elétrico ou pneumático.

Especificações aproximadas: disco de borracha para

lixadeira rígido 7 " com arruela centra -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$

33,15.

 

    No dia 15/05/2018, às 09:30:12 horas, no lote (72) - Piso Cerâmica antiderrapante

Material: piso cerâmica 60 cm X 60cm produto de pvc

(reciclado), rústico e efeito acetinado.

Indicações para uso: recomendada para múltiplos usos,

tais como: pisos, paredes de garagens e para quintais. Uso

externo e que evitam os acidentes domésticos

(escorregões).

Especificações aproximadas: Espessura: 9,5 mm,

largura: 60cm, comprimento: 60cm.

Cor: madeirado/marrom. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/06/2018, às 16:08:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:08:47 horas, no lote (72) - Piso Cerâmica antiderrapante

Material: piso cerâmica 60 cm X 60cm produto de pvc

(reciclado), rústico e efeito acetinado.

Indicações para uso: recomendada para múltiplos usos,

tais como: pisos, paredes de garagens e para quintais. Uso

externo e que evitam os acidentes domésticos

(escorregões).

Especificações aproximadas: Espessura: 9,5 mm,

largura: 60cm, comprimento: 60cm.

Cor: madeirado/marrom. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:34:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:34:48 horas, no lote (72) - Piso Cerâmica antiderrapante

Material: piso cerâmica 60 cm X 60cm produto de pvc
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(reciclado), rústico e efeito acetinado.

Indicações para uso: recomendada para múltiplos usos,

tais como: pisos, paredes de garagens e para quintais. Uso

externo e que evitam os acidentes domésticos

(escorregões).

Especificações aproximadas: Espessura: 9,5 mm,

largura: 60cm, comprimento: 60cm.

Cor: madeirado/marrom. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO

a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:34:48 horas, no lote (72) - Piso Cerâmica antiderrapante

Material: piso cerâmica 60 cm X 60cm produto de pvc

(reciclado), rústico e efeito acetinado.

Indicações para uso: recomendada para múltiplos usos,

tais como: pisos, paredes de garagens e para quintais. Uso

externo e que evitam os acidentes domésticos

(escorregões).

Especificações aproximadas: Espessura: 9,5 mm,

largura: 60cm, comprimento: 60cm.

Cor: madeirado/marrom. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 6.600,00.

 

    No dia 17/05/2018, às 09:35:40 horas, no lote (73) - Mictório individual.

Material: mictório sanfonado, louça branca sem

complementos.

Indicações para uso: banheiros masculinos

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

16:09:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:09:21 horas, no lote (73) - Mictório individual.

Material: mictório sanfonado, louça branca sem

complementos.

Indicações para uso: banheiros masculinos

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:35:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:35:58 horas, no lote (73) - Mictório individual.

Material: mictório sanfonado, louça branca sem
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complementos.

Indicações para uso: banheiros masculinos

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:35:58 horas, no lote (73) - Mictório individual.

Material: mictório sanfonado, louça branca sem

complementos.

Indicações para uso: banheiros masculinos

Cor: branca -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI com o valor R$ 2.059,50.

 

    No dia 15/05/2018, às 09:59:25 horas, no lote (74) - Pia com coluna

Material: pia lavabo/ lavatório com coluna louça.

Indicações para uso: pia de banheiro

Especificações aproximadas: Largura 56 cm,

Profundidade 46cm; Argila, feldspato, caulim, vidrados e

corantes inorgânicos, dimensões da coluna 20x60 cm (LxA).

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

16:10:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:10:40 horas, no lote (74) - Pia com coluna

Material: pia lavabo/ lavatório com coluna louça.

Indicações para uso: pia de banheiro

Especificações aproximadas: Largura 56 cm,

Profundidade 46cm; Argila, feldspato, caulim, vidrados e

corantes inorgânicos, dimensões da coluna 20x60 cm (LxA).

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:36:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:36:33 horas, no lote (74) - Pia com coluna

Material: pia lavabo/ lavatório com coluna louça.

Indicações para uso: pia de banheiro

Especificações aproximadas: Largura 56 cm,

Profundidade 46cm; Argila, feldspato, caulim, vidrados e

corantes inorgânicos, dimensões da coluna 20x60 cm (LxA).

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa
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declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:36:33 horas, no lote (74) - Pia com coluna

Material: pia lavabo/ lavatório com coluna louça.

Indicações para uso: pia de banheiro

Especificações aproximadas: Largura 56 cm,

Profundidade 46cm; Argila, feldspato, caulim, vidrados e

corantes inorgânicos, dimensões da coluna 20x60 cm (LxA).

Cor: branca -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI com o valor R$ 2.685,00.

 

    No dia 15/05/2018, às 09:58:57 horas, no lote (75) - Vaso sanitário Convencional.

Material: Vaso sanitário

Indicações para uso: é o objeto costumeiramente usado

para satisfazer as necessidades fisiológicas do ser humano

(urinar e evacuar) em banheiros

Especificações aproximadas: Formato: oval; Altura: 39.70

cm, Largura: 38 cm; Comprimento: 64 cm

Material: louça.

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

16:11:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:11:08 horas, no lote (75) - Vaso sanitário Convencional.

Material: Vaso sanitário

Indicações para uso: é o objeto costumeiramente usado

para satisfazer as necessidades fisiológicas do ser humano

(urinar e evacuar) em banheiros

Especificações aproximadas: Formato: oval; Altura: 39.70

cm, Largura: 38 cm; Comprimento: 64 cm

Material: louça.

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:37:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:37:07 horas, no lote (75) - Vaso sanitário Convencional.

Material: Vaso sanitário

Indicações para uso: é o objeto costumeiramente usado

para satisfazer as necessidades fisiológicas do ser humano

(urinar e evacuar) em banheiros

Especificações aproximadas: Formato: oval; Altura: 39.70
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cm, Largura: 38 cm; Comprimento: 64 cm

Material: louça.

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:37:07 horas, no lote (75) - Vaso sanitário Convencional.

Material: Vaso sanitário

Indicações para uso: é o objeto costumeiramente usado

para satisfazer as necessidades fisiológicas do ser humano

(urinar e evacuar) em banheiros

Especificações aproximadas: Formato: oval; Altura: 39.70

cm, Largura: 38 cm; Comprimento: 64 cm

Material: louça.

Cor: branca -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI com o valor R$ 2.700,00.

 

    No dia 15/05/2018, às 10:00:28 horas, no lote (76) - Papeleira Plástica, Tipo Dispenser

para papel higiênico

rolão

Material: Plástico.

Indicações para uso: suporte de papel para fixar na parede

banheiro.

Especificações aproximadas: Sistema de abertura, travas

laterais acionadas por pressão. Tipos de papéis utilizados:

papel higiênico Rolão 10cmx300metros.

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

16:11:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:11:48 horas, no lote (76) - Papeleira Plástica, Tipo Dispenser

para papel higiênico

rolão

Material: Plástico.

Indicações para uso: suporte de papel para fixar na parede

banheiro.

Especificações aproximadas: Sistema de abertura, travas

laterais acionadas por pressão. Tipos de papéis utilizados:

papel higiênico Rolão 10cmx300metros.

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada
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vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:37:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:37:50 horas, no lote (76) - Papeleira Plástica, Tipo Dispenser

para papel higiênico

rolão

Material: Plástico.

Indicações para uso: suporte de papel para fixar na parede

banheiro.

Especificações aproximadas: Sistema de abertura, travas

laterais acionadas por pressão. Tipos de papéis utilizados:

papel higiênico Rolão 10cmx300metros.

Cor: branca -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:37:50 horas, no lote (76) - Papeleira Plástica, Tipo Dispenser

para papel higiênico

rolão

Material: Plástico.

Indicações para uso: suporte de papel para fixar na parede

banheiro.

Especificações aproximadas: Sistema de abertura, travas

laterais acionadas por pressão. Tipos de papéis utilizados:

papel higiênico Rolão 10cmx300metros.

Cor: branca -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 1.103,70.

 

    No dia 15/05/2018, às 10:11:47 horas, no lote (77) - Porta Papel Toalha (toalheiro)

Material: porta toalha/ toalheiro plástico tipo dispenser para

papel toalha interfolhado

Indicações para uso: suporte de parede toalha para uso

individual, para ser afixado em paredes de banheiros

Especificações aproximadas: Interfolhado (papel de 2 ou

3 dobras). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às 16:18:44

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:18:44 horas, no lote (77) - Porta Papel Toalha (toalheiro)

Material: porta toalha/ toalheiro plástico tipo dispenser para

papel toalha interfolhado

Indicações para uso: suporte de parede toalha para uso
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individual, para ser afixado em paredes de banheiros

Especificações aproximadas: Interfolhado (papel de 2 ou

3 dobras). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:38:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:38:17 horas, no lote (77) - Porta Papel Toalha (toalheiro)

Material: porta toalha/ toalheiro plástico tipo dispenser para

papel toalha interfolhado

Indicações para uso: suporte de parede toalha para uso

individual, para ser afixado em paredes de banheiros

Especificações aproximadas: Interfolhado (papel de 2 ou

3 dobras). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa

declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:38:17 horas, no lote (77) - Porta Papel Toalha (toalheiro)

Material: porta toalha/ toalheiro plástico tipo dispenser para

papel toalha interfolhado

Indicações para uso: suporte de parede toalha para uso

individual, para ser afixado em paredes de banheiros

Especificações aproximadas: Interfolhado (papel de 2 ou

3 dobras). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 1.103,70.

 

    No dia 15/05/2018, às 10:21:50 horas, no lote (78) - Aço CA-60 � 4,2mm, barra de 12m

Material: ferro.

Especificações: Peso aproximado 1,308Kg -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 03/07/2018, às 14:22:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 14:22:04 horas, no lote (78) - Aço CA-60 � 4,2mm, barra de 12m

Material: ferro.

Especificações: Peso aproximado 1,308Kg -  a situação do lote foi alterada para: cancelado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O lote fica CANCELADO, após tentativa de negociação

com a empresa arrematante não obteve êxito na negociação.

 

    No dia 15/05/2018, às 11:15:46 horas, no lote (79) - Pilar de madeira não aparelhada

15x15cm

Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da Região

Peças em comprimento de 4 m -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia
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03/07/2018, às 14:29:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 14:29:21 horas, no lote (79) - Pilar de madeira não aparelhada

15x15cm

Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da Região

Peças em comprimento de 4 m -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O lote fica CANCELADO, pois ocorreu uma falha na

especificação unidade de medida do referido lote. O preço da Tabela do SINAPI especifica

metro como unidade de medida, na especificação do Edital como unidade de medida foi

unidade, impossibilitando assim a continuidade deste lote.

 

    No dia 15/05/2018, às 11:15:38 horas, no lote (80) - Pilar de Madeira não Aparelhada

15x15cm

Maçaranduba, Angelim Ou equivalente da região

Peças em comprimento de 5 m -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

03/07/2018, às 14:36:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 14:36:27 horas, no lote (80) - Pilar de Madeira não Aparelhada

15x15cm

Maçaranduba, Angelim Ou equivalente da região

Peças em comprimento de 5 m -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O lote fica CANCELADO, pois ocorreu uma falha na

especificação unidade de medida do referido lote. O preço da Tabela do SINAPI especifica

metro como unidade de medida, na especificação do Edital como unidade de medida foi

unidade, impossibilitando assim a continuidade deste lote.

 

    No dia 15/05/2018, às 09:59:39 horas, no lote (81) - Vigota de Madeira não Aparelhada

5x10cm

Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da Região.

Peças em comprimento de 4 m -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

03/07/2018, às 14:38:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 14:38:14 horas, no lote (81) - Vigota de Madeira não Aparelhada

5x10cm

Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da Região.

Peças em comprimento de 4 m -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O lote fica CANCELADO, pois ocorreu uma falha na

especificação unidade de medida do referido lote. O preço da Tabela do SINAPI especifica

metro como unidade de medida, na especificação do Edital como unidade de medida foi

unidade, impossibilitando assim a continuidade deste lote.
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    No dia 15/05/2018, às 10:21:41 horas, no lote (82) - Vigota de Madeira não Aparelhada

5x10cm

Maçaranduba, angelim ou equivalente da região

Peças em comprimento de 5 m. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

03/07/2018, às 14:38:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 14:38:36 horas, no lote (82) - Vigota de Madeira não Aparelhada

5x10cm

Maçaranduba, angelim ou equivalente da região

Peças em comprimento de 5 m. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O lote fica CANCELADO, pois ocorreu uma falha na

especificação unidade de medida do referido lote. O preço da Tabela do SINAPI especifica

metro como unidade de medida, na especificação do Edital como unidade de medida foi

unidade, impossibilitando assim a continuidade deste lote.

 

    No dia 15/05/2018, às 11:16:04 horas, no lote (83) - Telha ondulada, comprimento 1,83 m,

largura total 1,10 m,

largura útil de 1,05 m, espessura 6 mm, composição de

cimento e fibras de amianto totalmente presa ao cimento,

dilatação térmica 0,01 mm/m°C, resistência ao fogo até

300°C.

NBR 15210 / 2014 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/06/2018, às

11:29:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/06/2018, às 11:29:53 horas, no lote (83) - Telha ondulada, comprimento 1,83 m,

largura total 1,10 m,

largura útil de 1,05 m, espessura 6 mm, composição de

cimento e fibras de amianto totalmente presa ao cimento,

dilatação térmica 0,01 mm/m°C, resistência ao fogo até

300°C.

NBR 15210 / 2014 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - MONICA LUIZA VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor:

SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI. No dia 03/07/2018, às 14:42:32 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/07/2018, às 14:42:32 horas, no lote (83) - Telha ondulada, comprimento 1,83 m,

largura total 1,10 m,

largura útil de 1,05 m, espessura 6 mm, composição de

cimento e fibras de amianto totalmente presa ao cimento,
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dilatação térmica 0,01 mm/m°C, resistência ao fogo até

300°C.

NBR 15210 / 2014 -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O lote fica CANCELADO, após tentativa de negociação com a empresa

arrematante não obteve êxito com a negociação.

 

    No dia 15/05/2018, às 11:16:00 horas, no lote (84) - Telha ondulada, comprimento 3,66 m,

largura total 1,10

m, largura útil de 1,05 m, espessura 6 mm, composição de

cimento e fibras de amianto totalmente presa ao cimento,

dilatação térmica 0,01 mm/m°C, resistência ao fogo até

300°C.

NBR 15210 / 2014 -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/06/2018, às

16:21:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:21:22 horas, no lote (84) - Telha ondulada, comprimento 3,66 m,

largura total 1,10

m, largura útil de 1,05 m, espessura 6 mm, composição de

cimento e fibras de amianto totalmente presa ao cimento,

dilatação térmica 0,01 mm/m°C, resistência ao fogo até

300°C.

NBR 15210 / 2014 -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi declarada

vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:41:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/07/2018, às 11:41:24 horas, no lote (84) - Telha ondulada, comprimento 3,66 m,

largura total 1,10

m, largura útil de 1,05 m, espessura 6 mm, composição de

cimento e fibras de amianto totalmente presa ao cimento,

dilatação térmica 0,01 mm/m°C, resistência ao fogo até

300°C.

NBR 15210 / 2014 -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a

empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:41:24 horas, no lote (84) - Telha ondulada, comprimento 3,66 m,

largura total 1,10

m, largura útil de 1,05 m, espessura 6 mm, composição de

cimento e fibras de amianto totalmente presa ao cimento,

dilatação térmica 0,01 mm/m°C, resistência ao fogo até
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300°C.

NBR 15210 / 2014 -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP com o valor R$ 2.582,30.

 

    No dia 15/05/2018, às 11:15:53 horas, no lote (85) - Haste reta para gancho de ferro

galvanizado, com rosca

5/16� x 35 cm para fixação de telha de fibrocimento, inclui

porca e arruelas de vedação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

22/06/2018, às 16:26:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/06/2018, às 16:26:45 horas, no lote (85) - Haste reta para gancho de ferro

galvanizado, com rosca

5/16� x 35 cm para fixação de telha de fibrocimento, inclui

porca e arruelas de vedação. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Após analise da proposta e documentação a empresa foi

declarada vencedora. No dia 04/07/2018, às 11:42:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:42:13 horas, no lote (85) - Haste reta para gancho de ferro

galvanizado, com rosca

5/16� x 35 cm para fixação de telha de fibrocimento, inclui

porca e arruelas de vedação. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Diante da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO

a empresa declarada vencedora.

 

    No dia 04/07/2018, às 11:42:13 horas, no lote (85) - Haste reta para gancho de ferro

galvanizado, com rosca

5/16� x 35 cm para fixação de telha de fibrocimento, inclui

porca e arruelas de vedação. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP com o valor R$ 524,40.

 

    No dia 06/06/2018, às 11:05:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - PRINE COMERCIO DE MATERIAL DE

CONSTRUCAO LTDA - ME, no lote (5) - Tinta Acrílica

Produto: Tinta acrílica

com acabamento semi brilho composta de dispersão aquosa

de polímeros estireno acrílicos pigmentos ativos não

metálicos, cargas minerais inertes. Tensoativos

espessantes, preservativos e coalescentes

Indicação de uso: indicada para pintura de superfícies

internas e externas de reboco, massa acrílica, texturas
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concretos, blocos, fibrocimento e superfícies internas de

massa corrida. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada após analise da

proposta e documentação de habilitação a empresa apresentou CERTIDÃO EXPEDIDA

PELA JUNTA COMERCIAL, não comprovando a condição de microempresa ou empresa de

pequeno porte, descumprindo 9.2.4 do Edital.

 

    No dia 20/06/2018, às 11:29:52 horas, o Pregoeiro da licitação - MONICA LUIZA

VICZNEVSKI - desclassificou o fornecedor - SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI, no lote

(83) - Telha ondulada, comprimento 1,83 m, largura total 1,10 m,

largura útil de 1,05 m, espessura 6 mm, composição de

cimento e fibras de amianto totalmente presa ao cimento,

dilatação térmica 0,01 mm/m°C, resistência ao fogo até

300°C.

NBR 15210 / 2014. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassifica após tentativa

negociação com empresa arrematante não obteve êxito.

 

        No dia 04/07/2018, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    A minuta da Ata segue em anexo.

 

    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.

 

MONICA LUIZA VICZNEVSKI

Pregoeiro da disputa

 

MARCELA ARAUJO TEIXEIRA

Autoridade Competente

 

FLAVIA EMRICH PARDINI

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
03.018.800/0001-28 COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP

28.188.723/0001-85 COMERCIAL MORIA EIRELI

11.175.931/0001-47 G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA

02.436.171/0001-93 GWR DISTRIBUIDORA DE PECAS E MANDIBULA LTDA

07.387.413/0001-10 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA ME

11.424.500/0001-77 PRINE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME
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12.072.665/0001-90 RBB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

25.048.833/0001-53 SOUZA FILHO SOLUCOES - EIRELI
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