
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017-01

Às  10:00 do dia 09 de Junho de 2017, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se a Pregoeira, Srª 
Adriana da Silva Cruz e respectivos membros da Equipe de Apoio, os Srs Antônio Demilton dos Santos e Alef Borges 
de Melo e a Stª Ivonete Alves dos Santos, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 
e documentação, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.. A Pregoeira 
iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente a Pregoeira 
solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou 
procuração para credenciamento.

Participou deste certame a licitante abaixo relacionada, com sua respectiva representante:

H.V.CARDOZO EIRELI-ME........................................ 26.504.674/0001-17

DARLENE GOMES PEDRO                                     C.P.F. nº 071.259.252-00

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:
 Item: 00001 - DISJUNTOR UNIPOLAR 15A                                           

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00002 - FIO TRAÇADO 1,5MM                                                

              Quantidade: 500,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00003 - FIO TRAÇADO 2,5MM                                                

              Quantidade: 500,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   
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      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00004 - FITA ISOLANTE 20 MTS                                             

              Quantidade: 40,000                Unidade de fornecimento: ROLO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00005 - FITA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO 10 MTS                              

              Quantidade: 10,000                Unidade de fornecimento: ROLO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00006 - HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 2,40 MTS                           

              Quantidade: 20,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   
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Item: 00007 - INTERRUPITOR EMBUTIR 1 TECLA                                     

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00008 - INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TECLA                                      

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00009 - INTERRUPTOR EMBUTIR 3 TECLA                                      

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00010 - INTERRUPTOR EXTERNO P/MADEIRA                                    

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   
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-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00011 - LAMPADA DE EMERGENCIA (SALA DE ENFERMAGEM, LABORATORIO, FARM     

               ACIA, RECEPÇÃO SEC.)                                             

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00012 - LAMPADA FLUORECENTE COMPACTA 20W                                 

              Quantidade: 150,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00013 - LAMPADA FLUORECENTE 40W                                          

              Quantidade: 120,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00014 - LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W                                    

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO
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              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00015 - LAMPADA INCANDESCENTE DE 150 W                                   

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00016 - PLAFON SOQUETE PARA FORRO                                        

              Quantidade: 300,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00017 - REATOR CONVENCIONAL 1X20W                                        

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00018 - REATOR CONVENCIONAL 1X40W                                        

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.
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              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00019 - REATOR ELETRONICO 2X20W                                          

              Quantidade: 120,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00020 - REATOR ELETRONICO 2X40W                                          

              Quantidade: 400,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00021 - SOQUETE COM RABICHE                                              

              Quantidade: 200,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00022 - TOMADA UNIVERSAL COM INTERRUPTOR DE 1 TECLA                      

              Quantidade: 120,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com
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              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00023 - TOMADA UNIVERSAL COM INTERRUPTOR DE 2 TECLA                      

              Quantidade: 120,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00024 - TOMADA UNIVERSAL DE EMBUTIR                                      

              Quantidade: 140,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00025 - BANDEIJA PLÁSTICA PARA PINTURA TAMANHO G                         

              Quantidade: 90,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00026 - BROXA RETANGULAR GRANDE                                          

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   
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      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00027 - CAL BRANCO PACOTE C/ 8 KG                                        

              Quantidade: 80,000              Unidade de fornecimento: PACOTE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00028 - CORANTE LIQUIDO CORES DIVERSAS                                   

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00029 - FITA CREPE PARA PINTURA                                          

              Quantidade: 60,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   
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Item: 00030 - LIXA MASSA PARA MADIRA Nº 100                                    

              Quantidade: 250,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00031 - LIXA MASSA PARA MADEIRA Nº 120                                   

              Quantidade: 150,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00032 - LIXA MASSA PARA MADEIRA Nº 150                                   

              Quantidade: 150,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00033 - LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 180                                   

              Quantidade: 150,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   
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-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00034 - LIXA MASSA PARA MADEIRA Nº 220                                   

              Quantidade: 150,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00035 - LIXA MASSA PARA MADEIRA Nº 80                                    

              Quantidade: 150,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00036 - MASSA ACRILICA 18 LT.                                            

              Quantidade: 60,000               Unidade de fornecimento: GALÃO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00037 - MASSA ACRILICA 3.600 ML                                          

              Quantidade: 60,000               Unidade de fornecimento: GALÃO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         
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Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00038 - MASSA CORRIDA 18 LT                                              

              Quantidade: 60,000               Unidade de fornecimento: GALÃO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00039 - MASSA CORRIDA 3.600 ML                                           

              Quantidade: 60,000               Unidade de fornecimento: GALÃO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00040 - ROLO DE LÃ PARA PINTURA 15CM. COM CABO                           

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00041 - ROLO DE LÃ PARA PINTURA 23CM. COM CABO                           

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)
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              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00042 - ROLO DE LÃ PARA PINTURA 9CM. COM CABO                            

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00043 - SELADOR ACRILICO PARA PAREDE 18 LT.                              

              Quantidade: 70,000               Unidade de fornecimento: GALÃO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00044 - TINNER 1.000ML                                                   

              Quantidade: 70,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00045 - TINNER GL. 5LT.                                                  

              Quantidade: 40,000               Unidade de fornecimento: GALÃO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
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              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00046 - TINTA 18 LT PVA CORES DIVERSAS                                   

              Quantidade: 150,000              Unidade de fornecimento: GALÃO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00047 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO 900 ML                                   

              Quantidade: 60,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00048 - TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600ML                                  

              Quantidade: 80,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00049 - TINTA PVA 18 LT. PARA PISO CORES DIVERSAS                        

              Quantidade: 150,000              Unidade de fornecimento: GALÃO   
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      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00050 - TINTA SEME BRILHO 18 LTS DIVERSAS CORES                          

              Quantidade: 80,000               Unidade de fornecimento: LITRO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00051 - TINTA SEME BRILHO 3,600 DIVERSAS CORES                           

              Quantidade: 50,000               Unidade de fornecimento: GALÃO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00052 - TRINCHA DE 1.1/2"                                                

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00053 - TRINCHA DE 2"                                                    
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              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00054 - TRINCHA DE 3"                                                    

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00055 - TRINCHA DE 4"                                                    

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00056 - TRINCHA DE 1"                                                    

              Quantidade: 60,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   
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-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00057 - VERNIZ PARA MADEIRA 3.600 ML                                     

              Quantidade: 80,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00058 - VERNIZ PARA MADEIRA 900ML                                        

              Quantidade: 80,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00059 - ZARCÃO EM PÓ                                                     

              Quantidade: 80,000               Unidade de fornecimento: QUILO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00060 - ZARCÃO LUIQUIDO 3.600ML                                          

              Quantidade: 80,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         
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Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00061 - ZARCÃO LIQUIDO 900ML                                             

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00062 - AREIA MÉDIA                                                      

              Quantidade: 120,000       Unidade de fornecimento: METRO CÚBICO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    H.V.CARDOZO EIRELI-ME                    R$           130,000 *   

                                                                                

                         ABERTURA DA FASE DE LANCES                             

                                                                                

Rodada:    1  H.V.CARDOZO EIRELI-ME                     R$            128,000   

                                                                                

Negociação    H.V.CARDOZO EIRELI-ME                     R$            120,000   

                                                                                

Habilitação   H.V.CARDOZO EIRELI-ME, Data: 09/06/2017 às 10:50:06               

              Observação: Após a  fase de lances verbais, deu-se início a fase e

              abertura dos envelopes  de habilitação e constatamos que a empresa

              H. V CARDOZO EIRELI-ME, cumpre com as exigências do edital.       

                                                                                

Dec.vencedor  H.V.CARDOZO EIRELI-ME, Data: 09/06/2017 às 10:50:31               

              Observação: A empresa  H.  V  CARDOZO  EIRELI  - ME, foi declarada

              vencedora do item 00062.                                          

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00063 - SEIXO LAVADO                                                     

              Quantidade: 80,000        Unidade de fornecimento: METRO CÚBICO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.
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              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    H.V.CARDOZO EIRELI-ME                    R$           185,000 *   

                                                                                

                         ABERTURA DA FASE DE LANCES                             

                                                                                

                                                                                

Negociação    H.V.CARDOZO EIRELI-ME                     R$            170,000   

                                                                                

Habilitação   H.V.CARDOZO EIRELI-ME, Data: 09/06/2017 às 10:51:30               

              Observação: Licitante já habilitado.                              

                                                                                

Dec.vencedor  H.V.CARDOZO EIRELI-ME, Data: 09/06/2017 às 10:51:32               

              Observação: A empresa  H.  V  CARDOZO  EIRELI  - ME, foi declarada

              vencedora do item 00063.                                          

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00064 - ARGAMASSA PCT. COM 20 KG                                         

              Quantidade: 150,000             Unidade de fornecimento: PACOTE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00065 - CERAMICA 40X40 PI5                                               

              Quantidade: 500,000              Unidade de fornecimento: METRO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00066 - CERAMICA 45X45 PI5                                               

              Quantidade: 500,000              Unidade de fornecimento: METRO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
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              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00067 - FORRO PVC 12X12                                                  

              Quantidade: 500,000              Unidade de fornecimento: METRO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00068 - MANTA TERMICA ROLO COM 25 MT.                                    

              Quantidade: 600,000               Unidade de fornecimento: ROLO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00069 - REJUNTE PARA CERÂMICA                                            

              Quantidade: 400,000             Unidade de fornecimento: PACOTE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00070 - CAPOTE DE BARRO                                                  

              Quantidade: 300,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   
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      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00071 - CIMENTO SACO C/50 KG                                             

              Quantidade: 400,000               Unidade de fornecimento: SACO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00072 - TELHA DE BARRO DUPLA OU ROMANA                                   

              Quantidade: 6.000,000          Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00073 - TELHA DE BARRO PLAN                                              

              Quantidade: 6.000,000          Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00074 - TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50                                
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              Quantidade: 300,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00075 - TIJOLO DE 6 FUROS                                                

              Quantidade: 40.000,000         Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    H.V.CARDOZO EIRELI-ME                    R$             0,600 *   

                                                                                

                         ABERTURA DA FASE DE LANCES                             

                                                                                

                                                                                

Negociação    H.V.CARDOZO EIRELI-ME                     R$              0,550   

                                                                                

Habilitação   H.V.CARDOZO EIRELI-ME, Data: 09/06/2017 às 11:25:50               

              Observação: Licitante já habilitado.                              

                                                                                

Dec.vencedor  H.V.CARDOZO EIRELI-ME, Data: 09/06/2017 às 11:26:20               

              Observação: A empresa   H.  V  CARDOZO  EIRELI-ME,  foi  declarada

              vencdora do item 00075.                                           

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00076 - EXTENSÃO ELETRICA TAMANHO 03 E 05 MT                             

              Quantidade: 60,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   
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Item: 00077 - ADESIVO DE CONTATO (PARA: CORTIÇA, MADEIRA, ESTRATIFICADOS M     

               ETÁLICOS, TECIDOS,                                               

              Quantidade: 15.000,000         Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00078 - ADESIVO MASSA EPÓXI BICOMPONETE (ADESIVO + ENDURECEDOR), SEC     

               AGEM RÁPIDA                                                      

              Quantidade: 25,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00079 - ANSINHO COM CABO                                                 

              Quantidade: 25,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00080 - ARAME RECOZIDO Nº 18                                             

              Quantidade: 40,000               Unidade de fornecimento: QUILO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         
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Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00081 - ARCO DE SERRA                                                    

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00082 - CADEADO 20MM                                                     

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00083 - CADEADO 30MM                                                     

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00084 - CADEADO 35MM                                                     

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)
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              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00085 - CADEADO 40MM                                                     

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00086 - CADEADO 50MM                                                     

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00087 - CAP CO ROSCA 1/2"                                                

              Quantidade: 60,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00088 - CAP COM ROSCA 3/4"                                               

              Quantidade: 60,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

AV GETULIO VARGAS N 98



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00089 - CAP DE 20 MM SOLDÁVEL                                            

              Quantidade: 60,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00090 - CAP DE 25 MM SOLDÁVEL                                            

              Quantidade: 60,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00091 - CARRO DE MÃO PNEU COM CÂMARA EM AÇO TUBOLAR COM CAPACIDADE P     

               ARA 55L                                                          

              Quantidade: 15,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00092 - DOBRADIÇA POLIDA DIVERSAS                                        

              Quantidade: 180,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   
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      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00093 - ESCADA 8 DEGRÁUS                                                 

              Quantidade: 10,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00094 - FECHADURA EXTERNA ESTREITA PARA PORTA DE FERRO/ALUMÍNIO          

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00095 - FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE MADEIRA                          

              Quantidade: 80,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   
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Item: 00096 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO - MADEIRA                        

              Quantidade: 70,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00097 - FERROLHO PARA PORTAS E JANELAS DIVERSOS                          

              Quantidade: 120,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00098 - FILTRO DE LINHA                                                  

              Quantidade: 60,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00099 - LAMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO                                       

              Quantidade: 100,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   
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-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00100 - LONA AZUL PVC 6X8                                                

              Quantidade: 200,000              Unidade de fornecimento: METRO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00101 - LONA PRETA 6X8                                                   

              Quantidade: 200,000              Unidade de fornecimento: METRO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00102 - MARTELO 27MM                                                     

              Quantidade: 20,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00103 - ÓLEO DESENGRIPANTE 300ML                                         

              Quantidade: 20,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         
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Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00104 - PARAFUSO BUXA PLÁSTICA 6,7,8 E 10MM                              

              Quantidade: 100,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00105 - PASTA DE LUBRIFICAÇÃO                                            

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00106 - PORTA CADEADO MÉDIO                                              

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00107 - PREGO 12 X 12                                                    

              Quantidade: 50,000               Unidade de fornecimento: QUILO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)
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              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00108 - PREGO 15 X 15                                                    

              Quantidade: 50,000               Unidade de fornecimento: QUILO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00109 - PREGO 17 X 27                                                    

              Quantidade: 50,000               Unidade de fornecimento: QUILO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00110 - PREGO 18 X 24                                                    

              Quantidade: 50,000               Unidade de fornecimento: QUILO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00111 - PREGO 18 X 27                                                    

              Quantidade: 50,000               Unidade de fornecimento: QUILO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
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              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00112 - PREGO 18 X 30                                                    

              Quantidade: 50,000               Unidade de fornecimento: QUILO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00113 - PREGO 19 X 36                                                    

              Quantidade: 50,000               Unidade de fornecimento: QUILO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00114 - PREGO 20 X 30                                                    

              Quantidade: 50,000               Unidade de fornecimento: QUILO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00115 - PREGO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO                                 

              Quantidade: 60,000               Unidade de fornecimento: QUILO   
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      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00116 - SERRINHA                                                         

              Quantidade: 70,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00117 - VERGALHÃO CA-50 1/4 6,3MM-VARA COM 2,950KG                        

              Quantidade: 100,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00118 - VERGALHÕ CA-50 3/8 10MM-VARA COM 7,450KG                          

              Quantidade: 100,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00119 - VERGALHÃO CA-50 5/16 08MM-VARA COM 4 750KG                        
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              Quantidade: 100,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00120 - VERGALHÃO CA-60 4,2MM - VARA COM 1,320KG                          

              Quantidade: 100,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00121 - ADPTADOR COM FLANGE 20MM                                         

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00122 - ADPTADOR COM FLANGE 25MM                                         

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

AV GETULIO VARGAS N 98



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00123 - ADPTADOR COM FLANGE 32MM                                         

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00124 - ADAPTADOR C/ FLANGE 40MM                                         

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00125 - ADAPTADOR C/ FLANGE 50MM                                         

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00126 - ADAPTADOR C/ FLANGE 60MM                                         

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         
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Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00127 - ADESIVO PVC P/ TUBOS E CONEXÕES 75G                              

              Quantidade: 150,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00128 - ADESIVO PVC TUBO COM 75 GR                                       

              Quantidade: 60,000                Unidade de fornecimento: TUBO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00129 - ANEL DE VEDAÇÃO 100MM                                            

              Quantidade: 60,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00130 - ANEL DE VEDAÇÃO 40MM                                             

              Quantidade: 60,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO
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              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00131 - ANEL DE VEDAÇÃO 50MM                                             

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00132 - ANEL DE VEDAÇÃO 75MM                                             

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00133 - ASSENTO SANITÁRIO PVC CORES DIVERSAS                             

              Quantidade: 60,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00134 - BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25                                     

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.
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              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00135 - BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X25                                     

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00136 - CAIXA D'AGUA 1000L                                               

              Quantidade: 6,000              Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00137 - CAIXA D'AGUA 1500LTS                                             

              Quantidade: 19,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00138 - CAIXA D'ÁGUA 500L                                                

              Quantidade: 19,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com
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              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00139 - CAIXA DE DESCARGA PVC COMPLETA                                   

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00140 - CURVA DE 100MM PARA ESGOTO                                       

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00141 - CURVA DE 40MM P/ ESGOTO                                          

              Quantidade: 35,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00142 - CURVA DE 50MM P/ ESGOTO                                          

              Quantidade: 35,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   
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      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00143 - FITA VEDA ROSCA 18X25MM                                          

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00144 - JOELHO DE 100MM P/ESGOTO                                         

              Quantidade: 35,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00145 - JOELHO DE 20 X 1/2"                                              

              Quantidade: 60,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   
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Item: 00146 - JOELHO DE 20MM SOLDAVEL                                          

              Quantidade: 120,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00147 - JOELHO DE 25 X 3/4"                                              

              Quantidade: 80,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00148 - JOELHO DE 25MM SOLDÁVEL                                          

              Quantidade: 90,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00149 - JOELHO DE 40MM P/ ESGOTO                                         

              Quantidade: 47,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   
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-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00150 - JOELHO DE 50MM P/ ESGOTO                                         

              Quantidade: 47,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00151 - LUVA DE 20 MM SOLDÁVEL                                           

              Quantidade: 60,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00152 - LUVA DE 25 MM SOLDÁVEL                                           

              Quantidade: 70,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00153 - LUVA UNIÃO DE 40 MM SOLDÁVEL                                     

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         
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Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00154 - LUVA UNIÃO DE 50 MM SOLDÁVEL                                     

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00155 - LUVA UNIÃO INTERNO 3/4"                                          

              Quantidade: 20,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00156 - PIA INOX DE 1 BOCA                                               

              Quantidade: 15,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00157 - PIA INOX DE 2 BOCAS                                              

              Quantidade: 15,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)
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              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00158 - REDUÇÃO 50 X 25 MM SOLDÁVEL                                      

              Quantidade: 60,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00159 - REGISTRO DE ESFERA PVC 20 MM SOLDÁVEL                            

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00160 - REGISTRO DE ESFERA PVC 25 MM SOLDÁVEL                            

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00161 - REGISTRO DE ESFERA COM UNIÃO PVC 32 MM SOLDÁVEL                  

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
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              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00162 - REGISTRO DE ESFERA COM UNIÃO PVC 40 MM SOLDÁVEL                  

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00163 - REGISTRO DE ESFERA COM UNIÃO PVC 50 MM SOLDÁVEL                  

              Quantidade: 15,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00164 - REGISTRO DE ESFERA PVC 25 MIM SOLDÁVEL                           

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00165 - REGISTRO DE ESFERA PVC 40 MM SOLDAVEL                            

              Quantidade: 17,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   
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      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00166 - REGISTRO DE ESFERA PVC 50MM SOLDÁVEL                             

              Quantidade: 20,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00167 - REGISTRO DE ESFERA PVC 60 MM SOLDÁVEL                            

              Quantidade: 20,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00168 - REGISTRO INOX 3/4" COM CANOPLA PARA BANHEIRO                     

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00169 - TANQUE 02 BOCAS MARMORIZADO                                      
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              Quantidade: 20,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00170 - TANQUE 03 BOCAS MARMORIZADO                                      

              Quantidade: 22,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00171 - TE DE 100 MM ESGOTO                                              

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00172 - TE DE 20 X 1/2"                                                  

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

AV GETULIO VARGAS N 98



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Pará

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00173 - TE DE 20 MM SOLDAVEL                                             

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00174 - TE DE 25 X 3/4"                                                  

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00175 - TE DE 25MM SOLDÁVEL                                              

              Quantidade: 50,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00176 - TORNEIRA PVC BRANCA 1/2" PARA LAVATÓRIO                          

              Quantidade: 34,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         
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Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00177 - TORNEIRA PVC BRANCA 1/2" PARA PIA                                

              Quantidade: 34,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00178 - TORNEIRA PVC PARA JARDIM DE 1/2"                                 

              Quantidade: 34,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00179 - TUBO 100 MM P/ ESGOTO                                            

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00180 - TUBO 40 MM P/ ESGOTO                                             

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO
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              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00181 - TUBO 50 MM P/ ESGOTO                                             

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00182 - TUBO SOLDÁVEL DE 20 MM                                           

              Quantidade: 120,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00183 - TUBO SOLDÁVEL DE 25 MM                                           

              Quantidade: 70,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00184 - TUBO SOLDAVEL DE 32 MM                                           

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.
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              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00185 - TUBO SOLDAVEL DE 40 MM                                           

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00186 - TUBO SOLDAVEL 50MM 6MT                                           

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00187 - TUBO SOLDAVEL DE  60 MM                                          

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00188 - TUBO SOLDAVEL DE 75 MM                                           

              Quantidade: 20,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com
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              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00189 - VASO SANITÁRIO DE LOUÇA                                          

              Quantidade: 40,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00190 - ADAPTADOR P/ ENERGIA (BEIJAMIM)                                  

              Quantidade: 100,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00191 - BENJAMIM 2 E 3 SAIDAS                                            

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00192 - CABO FLEXIVEL 1,5MM                                              

              Quantidade: 600,000              Unidade de fornecimento: METRO   
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      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00193 - CABO FLEXIVEL 10,00MM                                            

              Quantidade: 600,000              Unidade de fornecimento: METRO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00194 - CABO FLEXIVEL 2,5MM                                              

              Quantidade: 600,000              Unidade de fornecimento: METRO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00195 - CABO FLEXIVEL 4,00MM                                             

              Quantidade: 700,000              Unidade de fornecimento: METRO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   
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Item: 00196 - CABO FLEXIVEL 6,00MM                                             

              Quantidade: 700,000              Unidade de fornecimento: METRO   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00197 - CAIXA 4/2 PVC ANTE CHAMAS                                        

              Quantidade: 200,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00198 - CAIXA PADRÃO  BIFÁSICA COMPLETA PADRÃO REDE CELPA                

              Quantidade: 15,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00199 - CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA COMPLETA PADRÃO REDE CELPA               

              Quantidade: 14,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   
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-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00200 - CAIXA PADRÃO TRIFASICA COMPLETA PADRÃO REDE CELPA                

              Quantidade: 15,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00201 - CANALETA PVC                                                     

              Quantidade: 200,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00202 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A                                            

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00203 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A                                            

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         
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Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00204 - DISJUNTOR BIPOLAR 30A                                            

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00205 - DISJUNTOR TRIPOLAR 25A                                           

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00206 - DISJUNTOR TRIPOLAR 30A                                           

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00207 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A                                           

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)
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              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00208 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A                                           

              Quantidade: 30,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00209 - DISJUNTOR UNIPOLAR 10A                                           

              Quantidade: 23,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Observação    Item classificado como DESERTO.                                   

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Pregoeira, Equipe de apoio e 
representantes presentes. A Pregoeira declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

                       PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO                           

                                                                             

   FUNÇÃO                     NOME                            ASSINATURA     

                                                                             

 Pregoeiro(a) ADRIANA DA SILVA CRUZ                       __________________ 

                                                                             

 Equipe apoio IVONETE DE SOUZA ALVES                      __________________ 

                                                                             

 Equipe apoio ALEF BORGES DE MELO                         __________________ 

                                                                             

 Equipe apoio ANTONIO DEMILTON DOS SANTOS                 __________________ 
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            PARTICIPANTE(S) DO CERTAME                       ASSINATURA      

                                                                             

  H.V.CARDOZO EIRELI-ME                                  _______________________
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