
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 10.00017/2019)

 

     às 10:52:48 horas do dia 21/08/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

10.00017/2019 - 2019/107/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE(Protetor facial, luva de segurança isolante de

borracha, luva de vaqueta, analisador de energia, câmera térmica portátil

),visando atender à Secretaria Municipal Infraestrutura e Serviços Básicos  SEMISB.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Protetor facial acoplado a capacete de segurança, O protetor é composto de um

arco de material plástico cinza e um visor confeccionado de material plástico incolor

(policarbonato).

Lote (2) - Luva de segurança isolante de borracha, luva isolante para eletricista de baixa

tensão, para serviços em tensão de até 500 volts em tensão nominal, com pico de até 2,5kv.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - Luva de vaqueta, luva confeccionada em vaqueta especial na palma e face palmar

dos dedos, costurada com linha de nylon, punho em raspa amarela, punho com tamanho de

15 cm, com ajuste em fivela plástica no dorso, tira de reforço externo em vaqueta entre os

dedos polegar e indicador. CA: 21.297

Lote (4) - Botina para eletricista, Bota de segurança confeccionada em couro vaqueta com

curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas de espessura, fechamento em cadarço, colarinho

em sintético soft acolchoado com costura central e forrado em tecido não tecido respirável,

linqueta semi-fole, forração em tecido não tecido transpirável, palmilha de montagem em

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2019 07:57:50:841 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 500,00

21/08/2019 09:10:34:646 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 402,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2019 15:02:47:458 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 69,00

21/08/2019 09:10:34:646 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 63,30
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poliéster resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU

Bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal.

Lote (5) - Alicate universal � 1kv, corpo forjado em aço especial e temperado. O aço carbono

especial empregado na fabricação do produto, aliado à têmpera especial no gume de corte

garantem maior resistência. Acabamento fosfatizado. Cabeça e articulação lixadas. Têmpera

especial no gume de corte e mandíbulas. Produto em conformidade com a NBR 9699 e

NR10.

Lote (6) - Kit jogo de chave de fenda e phillips, isoladas com teste 250v, jogo de chaves de

fendas dielétricas com chave teste e projetado para montagem e desmontagem de

construções sob tensão até 1000v. As chaves de fenda tem haste com bico magnetizado e

injeção dupla anatômica. (tensão 120-250v).

Lote (7) - Alicate volt-amperímetro, CA compacto. Medição de corrente de CA de 400 A

Classificação de segurança CAT IV 300 V, CAT III 600 V Garra de 30 mm para aplicações

diversas. Faixa de resistência de 4 k¿. Design delgado e ergonômico, fácil de carregar e

simples de usar. Visor de fácil leitura com iluminação de fundo.

Lote (8) - Alicate terrômetro digital,Display LCD: 4 Dígitos 1000 Contagens com Iluminação.

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/08/2019 09:10:34:646 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 162,84

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2019 15:02:47:458 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 180,00

20/08/2019 07:57:50:841 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 5.000,00

21/08/2019 09:10:34:646 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 147,09

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/08/2019 09:10:16:044 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 776,49

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2019 17:07:00:351 HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO
LTDA  R$ 635,00

21/08/2019 08:45:56:586 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 550,00

20/08/2019 15:03:31:284 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 350,00

21/08/2019 09:27:12:948 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA  R$ 2.000,00

21/08/2019 09:10:16:044 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 349,49

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2019 17:07:00:351 HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO
LTDA  R$ 9.542,00

21/08/2019 08:45:56:586 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 6.000,00

20/08/2019 15:03:31:284 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 700,00

21/08/2019 09:27:12:948 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA  R$ 8.000,00
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Lote (9) - TERROMETRO DIGITAL, Display: LCD 3 3/4 dígitos (4000 Contagens).

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL

Lote (10) - Micro-ohmímetro, Instrumento desenvolvido para teste de continuidade elétrica

de descida de para-ráios e para continuidade de entre aterramentos.

Atende a norma NBR 5419 anos 2015.

Aplica uma corrente 1,2 amp. corrente contínua (não tem frequência)

fornecido com 01 cabo de 03 mts e outro de 97 metros (cabo pp 2 vias)

Fornecido com laudo de calibração rastreado a rbc/inmetro.

Lote (11) - Analisador de energia, Uso Interno. Tipo de bateria: 1.5V SUM-3 x 8. Saída DC

externa: Use somente o adaptador de alimentação modelo. PHAPSA. Taxa de atualização

da tela LCD : 1 time / second. Consumo de energia: 140mA (aprox.). No. de amostras: 1024

amostras / período. Arquivos de registro dedados: 85. Capacidade máxima do arquivo:

17474 gravações (3P4W, 3P3W) / 26210 gravações (1P3W) / 52420 gravações (1P2W) /

4096 gravações (50harmônicos/ gravação). Tempo de amostra: 2 a 3000 segundos para

registro de dados. Indicação de sobrecarga: OL. Temperatura de operação: -10°C t o 50°C.

Umidade de operação: menor do que 85%. Temperatura de armazenamento: -20 a 60ºC.

Umidade de armazenamento: menor do que 75%. Dimensões: 257 mm (L) x 155 mm (A) x

57(P) mm / 10.1�(L) x 6.1�(A) x 2.3�(P). Peso: 1160g (Incluindo as baterias). Acessórios: cabos

de teste (3 metros de comprimento) x 4. Sondas (6801 ou 6802 ou 3007 ou 3009) x 3. Clips

jacaré x 4. Bolsa de transporte. Manual do usuário. Baterias 1.5V

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2019 17:07:00:351 HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO
LTDA  R$ 1.232,00

21/08/2019 08:45:56:586 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 2.500,00

21/08/2019 09:27:12:948 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2019 17:07:00:351 HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO
LTDA  R$ 5.465,00

21/08/2019 08:45:56:586 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 8.000,00

20/08/2019 07:58:58:580 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 10.000,00

21/08/2019 09:27:12:948 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2019 17:02:11:746 HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO
LTDA  R$ 30.893,00

21/08/2019 08:47:12:237 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 40.000,00

20/08/2019 23:37:08:147 VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAM E
FERRAMENTAS  R$ 24.160,25

20/08/2019 01:15:47:228 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 25.000,00

20/08/2019 14:08:02:019 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 50.000,00

21/08/2019 09:27:12:948 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA  R$ 50.000,00
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Lote (12) - Luxímetro digital portátil, instrumento Digital Portátil, Com LCD De 3 1/2 Dígitos,

Precisão Básica 4 Da Leitura, Com Mudança De Faixa Manual, Resposta Espectral Fotópica

Cie, Sensor Tipo Foto Diodo De Silício E Valor Corrigido Pela Regra Do Coseno.

Realiza Medidas de Iluminação Ambiente Em Lux nas faixas de 2000/20000/100000 Lux,

muito utilizado em segurança no trabalho.

Lote (13) - Câmera térmica portátil, Aparelho utilizado para detecção de pontos quentes em

equipamentos e/ou instalações elétricas através de imagens térmicas, possibilitando o

registro de imagens digitalizadas em sua memória interna, registros estes necessários para

ilustração de laudos e relatórios técnicos. Verdadeira Imagem Térmica

Portátil, Design Ergonômico,

Tripé com Montagem Básica,

Simples de Operar

Robusto e Confiável

Gatilho Inteligente

Armazenamento de Imagens e Dados.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Protetor facial acoplado a capacete de segurança, O protetor é composto de um

arco de material plástico cinza e um visor confeccionado de material plástico incolor

(policarbonato).

Lote (2) - Luva de segurança isolante de borracha, luva isolante para eletricista de baixa

tensão, para serviços em tensão de até 500 volts em tensão nominal, com pico de até 2,5kv.

    Não foram localizadas lances para este lote.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2019 17:02:11:746 HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO
LTDA  R$ 690,00

21/08/2019 08:47:12:237 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 400,00

20/08/2019 15:04:14:044 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 700,00

21/08/2019 09:09:57:143 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 536,52

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/08/2019 17:02:11:746 HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO
LTDA  R$ 4.541,00

20/08/2019 01:15:47:228 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 8.000,00

20/08/2019 14:08:02:019 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 50.000,00

21/08/2019 09:27:12:948 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/08/2019 09:10:34:646 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 402,90

20/08/2019 07:57:50:841 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 500,00
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Lote (3) - Luva de vaqueta, luva confeccionada em vaqueta especial na palma e face palmar

dos dedos, costurada com linha de nylon, punho em raspa amarela, punho com tamanho de

15 cm, com ajuste em fivela plástica no dorso, tira de reforço externo em vaqueta entre os

dedos polegar e indicador. CA: 21.297

Lote (4) - Botina para eletricista, Bota de segurança confeccionada em couro vaqueta com

curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas de espessura, fechamento em cadarço, colarinho

em sintético soft acolchoado com costura central e forrado em tecido não tecido respirável,

linqueta semi-fole, forração em tecido não tecido transpirável, palmilha de montagem em

poliéster resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU

Bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal.

Lote (5) - Alicate universal � 1kv, corpo forjado em aço especial e temperado. O aço carbono

especial empregado na fabricação do produto, aliado à têmpera especial no gume de corte

garantem maior resistência. Acabamento fosfatizado. Cabeça e articulação lixadas. Têmpera

especial no gume de corte e mandíbulas. Produto em conformidade com a NBR 9699 e

NR10.

Lote (6) - Kit jogo de chave de fenda e phillips, isoladas com teste 250v, jogo de chaves de

fendas dielétricas com chave teste e projetado para montagem e desmontagem de

construções sob tensão até 1000v. As chaves de fenda tem haste com bico magnetizado e

injeção dupla anatômica. (tensão 120-250v).

Lote (7) - Alicate volt-amperímetro, CA compacto. Medição de corrente de CA de 400 A

Classificação de segurança CAT IV 300 V, CAT III 600 V Garra de 30 mm para aplicações

diversas. Faixa de resistência de 4 k¿. Design delgado e ergonômico, fácil de carregar e

simples de usar. Visor de fácil leitura com iluminação de fundo.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/08/2019 11:42:10:144 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 61,97

21/08/2019 11:42:01:969 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 61,99

Data-Hora Fornecedor Lance

21/08/2019 09:10:34:646 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 162,84

Data-Hora Fornecedor Lance

21/08/2019 11:31:36:617 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 146,92

21/08/2019 11:31:13:114 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 146,94

20/08/2019 07:57:50:841 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/08/2019 11:13:18:114 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 776,43

Data-Hora Fornecedor Lance

21/08/2019 11:26:07:154 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 335,99

05/11/2019 Página 5 de 23



Lote (8) - Alicate terrômetro digital,Display LCD: 4 Dígitos 1000 Contagens com Iluminação.

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

Lote (9) - TERROMETRO DIGITAL, Display: LCD 3 3/4 dígitos (4000 Contagens).

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL

Lote (10) - Micro-ohmímetro, Instrumento desenvolvido para teste de continuidade elétrica

de descida de para-ráios e para continuidade de entre aterramentos.

Atende a norma NBR 5419 anos 2015.

Aplica uma corrente 1,2 amp. corrente contínua (não tem frequência)

fornecido com 01 cabo de 03 mts e outro de 97 metros (cabo pp 2 vias)

Fornecido com laudo de calibração rastreado a rbc/inmetro.

Lote (11) - Analisador de energia, Uso Interno. Tipo de bateria: 1.5V SUM-3 x 8. Saída DC

externa: Use somente o adaptador de alimentação modelo. PHAPSA. Taxa de atualização

da tela LCD : 1 time / second. Consumo de energia: 140mA (aprox.). No. de amostras: 1024

amostras / período. Arquivos de registro dedados: 85. Capacidade máxima do arquivo:

17474 gravações (3P4W, 3P3W) / 26210 gravações (1P3W) / 52420 gravações (1P2W) /

4096 gravações (50harmônicos/ gravação). Tempo de amostra: 2 a 3000 segundos para

registro de dados. Indicação de sobrecarga: OL. Temperatura de operação: -10°C t o 50°C.

Umidade de operação: menor do que 85%. Temperatura de armazenamento: -20 a 60ºC.

21/08/2019 11:25:28:768 HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO
LTDA  R$ 336,00

21/08/2019 11:26:03:350 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 336,90

21/08/2019 11:17:43:338 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 337,49

21/08/2019 09:27:12:948 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/08/2019 12:14:57:801 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 603,62

21/08/2019 11:50:05:868 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 5.899,00

21/08/2019 11:49:53:489 HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO
LTDA  R$ 7.995,00

21/08/2019 09:27:12:948 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/08/2019 17:07:00:351 HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO
LTDA  R$ 1.232,00

21/08/2019 11:49:18:803 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 2.400,00

21/08/2019 09:27:12:948 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/08/2019 12:14:33:696 HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO
LTDA  R$ 5.462,00

21/08/2019 12:13:53:754 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 5.463,00

20/08/2019 07:58:58:580 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 10.000,00

21/08/2019 09:27:12:948 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA  R$ 50.000,00
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Umidade de armazenamento: menor do que 75%. Dimensões: 257 mm (L) x 155 mm (A) x

57(P) mm / 10.1�(L) x 6.1�(A) x 2.3�(P). Peso: 1160g (Incluindo as baterias). Acessórios: cabos

de teste (3 metros de comprimento) x 4. Sondas (6801 ou 6802 ou 3007 ou 3009) x 3. Clips

jacaré x 4. Bolsa de transporte. Manual do usuário. Baterias 1.5V

Lote (12) - Luxímetro digital portátil, instrumento Digital Portátil, Com LCD De 3 1/2 Dígitos,

Precisão Básica 4 Da Leitura, Com Mudança De Faixa Manual, Resposta Espectral Fotópica

Cie, Sensor Tipo Foto Diodo De Silício E Valor Corrigido Pela Regra Do Coseno.

Realiza Medidas de Iluminação Ambiente Em Lux nas faixas de 2000/20000/100000 Lux,

muito utilizado em segurança no trabalho.

Lote (13) - Câmera térmica portátil, Aparelho utilizado para detecção de pontos quentes em

equipamentos e/ou instalações elétricas através de imagens térmicas, possibilitando o

registro de imagens digitalizadas em sua memória interna, registros estes necessários para

ilustração de laudos e relatórios técnicos. Verdadeira Imagem Térmica

Portátil, Design Ergonômico,

Tripé com Montagem Básica,

Simples de Operar

Robusto e Confiável

Gatilho Inteligente

Armazenamento de Imagens e Dados.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/08/2019 12:40:47:165 VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAM E
FERRAMENTAS  R$ 21.553,44

21/08/2019 12:40:39:460 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 21.557,00

21/08/2019 12:39:27:965 HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO
LTDA  R$ 21.600,00

20/08/2019 01:15:47:228 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 25.000,00

21/08/2019 11:54:49:737 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 39.999,00

21/08/2019 09:27:12:948 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/08/2019 12:37:36:423 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME  R$ 357,94

21/08/2019 12:37:29:237 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA  R$ 357,95

21/08/2019 12:26:00:580 GAMA COMPANY LTDA - EPP  R$ 360,00

21/08/2019 11:51:30:120 HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO
LTDA  R$ 535,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/08/2019 17:02:11:746 HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO
LTDA  R$ 4.541,00

21/08/2019 12:03:23:469 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 7.999,99

20/08/2019 01:15:47:228 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP  R$ 8.000,00

21/08/2019 09:27:12:948 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA  R$ 100.000,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

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

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 21/08/2019, às 11:44:59 horas, no lote (1) - Protetor facial acoplado a capacete de

segurança, O protetor é composto de um arco de material plástico cinza e um visor

confeccionado de material plástico incolor (policarbonato). -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 04/11/2019, às 11:30:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 11:30:46 horas, no lote (1) - Protetor facial acoplado a capacete de

segurança, O protetor é composto de um arco de material plástico cinza e um visor

confeccionado de material plástico incolor (policarbonato). -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a

empresa PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, neste Item/lote, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 04/11/2019, às 13:09:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 13:09:32 horas, no lote (1) - Protetor facial acoplado a capacete de

segurança, O protetor é composto de um arco de material plástico cinza e um visor

confeccionado de material plástico incolor (policarbonato). -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para

empresa PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens

10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 04/11/2019, às 13:09:32 horas, no lote (1) - Protetor facial acoplado a capacete de

segurança, O protetor é composto de um arco de material plástico cinza e um visor

confeccionado de material plástico incolor (policarbonato). -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS

LTDA com o valor R$ 402,90.

 

    No lote (2) - Luva de segurança isolante de borracha, luva isolante para eletricista de
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baixa tensão, para serviços em tensão de até 500 volts em tensão nominal, com pico de até

2,5kv. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 21/08/2019, às 11:45:06 horas, no lote (3) - Luva de vaqueta, luva confeccionada

em vaqueta especial na palma e face palmar dos dedos, costurada com linha de nylon,

punho em raspa amarela, punho com tamanho de 15 cm, com ajuste em fivela plástica no

dorso, tira de reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador. CA: 21.297 -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/11/2019, às 11:31:51 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 11:31:51 horas, no lote (3) - Luva de vaqueta, luva confeccionada

em vaqueta especial na palma e face palmar dos dedos, costurada com linha de nylon,

punho em raspa amarela, punho com tamanho de 15 cm, com ajuste em fivela plástica no

dorso, tira de reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador. CA: 21.297 -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedora a empresa N. V. VERDE & CIA LTDA - ME, neste Item/lote, por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 04/11/2019, às 13:10:28

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 13:10:28 horas, no lote (3) - Luva de vaqueta, luva confeccionada

em vaqueta especial na palma e face palmar dos dedos, costurada com linha de nylon,

punho em raspa amarela, punho com tamanho de 15 cm, com ajuste em fivela plástica no

dorso, tira de reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador. CA: 21.297 -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicamos este lote/item para empresa N. V. VERDE & CIA LTDA ? ME, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal,

conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº

10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 04/11/2019, às 13:10:28 horas, no lote (3) - Luva de vaqueta, luva confeccionada

em vaqueta especial na palma e face palmar dos dedos, costurada com linha de nylon,

punho em raspa amarela, punho com tamanho de 15 cm, com ajuste em fivela plástica no

dorso, tira de reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador. CA: 21.297 -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa N. V.

VERDE & CIA LTDA - ME com o valor R$ 61,95.
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    No dia 21/08/2019, às 11:50:15 horas, no lote (4) - Botina para eletricista, Bota de

segurança confeccionada em couro vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas

de espessura, fechamento em cadarço, colarinho em sintético soft acolchoado com costura

central e forrado em tecido não tecido respirável, linqueta semi-fole, forração em tecido não

tecido transpirável, palmilha de montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao

cabedal (processo Strobel), solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de

impacto, injetado diretamente ao cabedal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 04/11/2019, às 11:32:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 11:32:34 horas, no lote (4) - Botina para eletricista, Bota de

segurança confeccionada em couro vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas

de espessura, fechamento em cadarço, colarinho em sintético soft acolchoado com costura

central e forrado em tecido não tecido respirável, linqueta semi-fole, forração em tecido não

tecido transpirável, palmilha de montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao

cabedal (processo Strobel), solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de

impacto, injetado diretamente ao cabedal. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa PVH

FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, neste Item/lote, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os

itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 04/11/2019, às 13:11:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 13:11:02 horas, no lote (4) - Botina para eletricista, Bota de

segurança confeccionada em couro vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas

de espessura, fechamento em cadarço, colarinho em sintético soft acolchoado com costura

central e forrado em tecido não tecido respirável, linqueta semi-fole, forração em tecido não

tecido transpirável, palmilha de montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao

cabedal (processo Strobel), solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de

impacto, injetado diretamente ao cabedal. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa PVH

FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para

Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como

não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e

XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do

edital.

 

    No dia 04/11/2019, às 13:11:02 horas, no lote (4) - Botina para eletricista, Bota de

segurança confeccionada em couro vaqueta com curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas
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de espessura, fechamento em cadarço, colarinho em sintético soft acolchoado com costura

central e forrado em tecido não tecido respirável, linqueta semi-fole, forração em tecido não

tecido transpirável, palmilha de montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao

cabedal (processo Strobel), solado em PU Bidensidade bicolor com sistema de absorção de

impacto, injetado diretamente ao cabedal. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA com o

valor R$ 162,84.

 

    No dia 21/08/2019, às 11:45:13 horas, no lote (5) - Alicate universal � 1kv, corpo forjado em

aço especial e temperado. O aço carbono especial empregado na fabricação do produto,

aliado à têmpera especial no gume de corte garantem maior resistência. Acabamento

fosfatizado. Cabeça e articulação lixadas. Têmpera especial no gume de corte e

mandíbulas. Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR10. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 04/11/2019, às 11:33:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 11:33:26 horas, no lote (5) - Alicate universal � 1kv, corpo forjado em

aço especial e temperado. O aço carbono especial empregado na fabricação do produto,

aliado à têmpera especial no gume de corte garantem maior resistência. Acabamento

fosfatizado. Cabeça e articulação lixadas. Têmpera especial no gume de corte e

mandíbulas. Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR10. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora

a empresa N. V. VERDE & CIA LTDA - ME, neste Item/lote, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os

itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 04/11/2019, às 13:11:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 13:11:27 horas, no lote (5) - Alicate universal � 1kv, corpo forjado em

aço especial e temperado. O aço carbono especial empregado na fabricação do produto,

aliado à têmpera especial no gume de corte garantem maior resistência. Acabamento

fosfatizado. Cabeça e articulação lixadas. Têmpera especial no gume de corte e

mandíbulas. Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR10. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item

para empresa N. V. VERDE & CIA LTDA ? ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para

Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como

não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e

XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do

edital.
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    No dia 04/11/2019, às 13:11:27 horas, no lote (5) - Alicate universal � 1kv, corpo forjado em

aço especial e temperado. O aço carbono especial empregado na fabricação do produto,

aliado à têmpera especial no gume de corte garantem maior resistência. Acabamento

fosfatizado. Cabeça e articulação lixadas. Têmpera especial no gume de corte e

mandíbulas. Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR10. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa N. V. VERDE & CIA LTDA - ME

com o valor R$ 146,91.

 

    No dia 21/08/2019, às 11:45:20 horas, no lote (6) - Kit jogo de chave de fenda e phillips,

isoladas com teste 250v, jogo de chaves de fendas dielétricas com chave teste e projetado

para montagem e desmontagem de construções sob tensão até 1000v. As chaves de fenda

tem haste com bico magnetizado e injeção dupla anatômica. (tensão 120-250v). -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/11/2019, às 11:34:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 11:34:03 horas, no lote (6) - Kit jogo de chave de fenda e phillips,

isoladas com teste 250v, jogo de chaves de fendas dielétricas com chave teste e projetado

para montagem e desmontagem de construções sob tensão até 1000v. As chaves de fenda

tem haste com bico magnetizado e injeção dupla anatômica. (tensão 120-250v). -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedora a empresa PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, neste Item/lote, por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 04/11/2019, às 13:11:54

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 13:11:54 horas, no lote (6) - Kit jogo de chave de fenda e phillips,

isoladas com teste 250v, jogo de chaves de fendas dielétricas com chave teste e projetado

para montagem e desmontagem de construções sob tensão até 1000v. As chaves de fenda

tem haste com bico magnetizado e injeção dupla anatômica. (tensão 120-250v). -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este

lote/item para empresa PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens

10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 04/11/2019, às 13:11:54 horas, no lote (6) - Kit jogo de chave de fenda e phillips,
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isoladas com teste 250v, jogo de chaves de fendas dielétricas com chave teste e projetado

para montagem e desmontagem de construções sob tensão até 1000v. As chaves de fenda

tem haste com bico magnetizado e injeção dupla anatômica. (tensão 120-250v). -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PVH

FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA com o valor R$ 776,43.

 

    No dia 21/08/2019, às 11:38:19 horas, no lote (7) - Alicate volt-amperímetro, CA

compacto. Medição de corrente de CA de 400 A Classificação de segurança CAT IV 300 V,

CAT III 600 V Garra de 30 mm para aplicações diversas. Faixa de resistência de 4 k¿.

Design delgado e ergonômico, fácil de carregar e simples de usar. Visor de fácil leitura com

iluminação de fundo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/11/2019,

às 11:34:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 11:34:41 horas, no lote (7) - Alicate volt-amperímetro, CA

compacto. Medição de corrente de CA de 400 A Classificação de segurança CAT IV 300 V,

CAT III 600 V Garra de 30 mm para aplicações diversas. Faixa de resistência de 4 k¿.

Design delgado e ergonômico, fácil de carregar e simples de usar. Visor de fácil leitura com

iluminação de fundo. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa PVH FERRAGENS E

FERRAMENTAS LTDA, neste Item/lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital.

No dia 04/11/2019, às 13:12:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 13:12:09 horas, no lote (7) - Alicate volt-amperímetro, CA

compacto. Medição de corrente de CA de 400 A Classificação de segurança CAT IV 300 V,

CAT III 600 V Garra de 30 mm para aplicações diversas. Faixa de resistência de 4 k¿.

Design delgado e ergonômico, fácil de carregar e simples de usar. Visor de fácil leitura com

iluminação de fundo. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa PVH FERRAGENS E

FERRAMENTAS LTDA, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido

manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 04/11/2019, às 13:12:09 horas, no lote (7) - Alicate volt-amperímetro, CA

compacto. Medição de corrente de CA de 400 A Classificação de segurança CAT IV 300 V,

CAT III 600 V Garra de 30 mm para aplicações diversas. Faixa de resistência de 4 k¿.

Design delgado e ergonômico, fácil de carregar e simples de usar. Visor de fácil leitura com
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iluminação de fundo. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA com o valor R$ 335,99.

 

    No dia 21/08/2019, às 12:44:51 horas, no lote (8) - Alicate terrômetro digital,Display LCD:

4 Dígitos 1000 Contagens com Iluminação.

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

04/11/2019, às 11:35:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 11:35:20 horas, no lote (8) - Alicate terrômetro digital,Display LCD:

4 Dígitos 1000 Contagens com Iluminação.

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa N. V. VERDE & CIA

LTDA - ME, neste Item/lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital.

No dia 04/11/2019, às 13:12:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 13:12:29 horas, no lote (8) - Alicate terrômetro digital,Display LCD:

4 Dígitos 1000 Contagens com Iluminação.

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa N. V. VERDE & CIA

LTDA ? ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação

de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art.

26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 04/11/2019, às 13:12:29 horas, no lote (8) - Alicate terrômetro digital,Display LCD:

4 Dígitos 1000 Contagens com Iluminação.

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa N. V. VERDE & CIA LTDA - ME com o valor R$ 603,62.

 

    No dia 21/08/2019, às 12:44:07 horas, no lote (9) - TERROMETRO DIGITAL, Display:

LCD 3 3/4 dígitos (4000 Contagens). ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 04/11/2019, às 11:36:17 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 11:36:17 horas, no lote (9) - TERROMETRO DIGITAL, Display:

LCD 3 3/4 dígitos (4000 Contagens). ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora
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a empresa HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO LTDA, neste Item/lote,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 04/11/2019, às 13:13:25

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 13:13:25 horas, no lote (9) - TERROMETRO DIGITAL, Display:

LCD 3 3/4 dígitos (4000 Contagens). ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item

para empresa HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO LTDA, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal,

conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº

10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 04/11/2019, às 13:13:25 horas, no lote (9) - TERROMETRO DIGITAL, Display:

LCD 3 3/4 dígitos (4000 Contagens). ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HAMEG COMERCIO

DE ELETRONICA E IMPORTACAO LTDA com o valor R$ 1.232,00.

 

    No dia 21/08/2019, às 12:43:45 horas, no lote (10) - Micro-ohmímetro, Instrumento

desenvolvido para teste de continuidade elétrica de descida de para-ráios e para

continuidade de entre aterramentos.

Atende a norma NBR 5419 anos 2015.

Aplica uma corrente 1,2 amp. corrente contínua (não tem frequência)

fornecido com 01 cabo de 03 mts e outro de 97 metros (cabo pp 2 vias)

Fornecido com laudo de calibração rastreado a rbc/inmetro. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 22/08/2019, às 10:33:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/08/2019, às 10:33:42 horas, no lote (10) - Micro-ohmímetro, Instrumento

desenvolvido para teste de continuidade elétrica de descida de para-ráios e para

continuidade de entre aterramentos.

Atende a norma NBR 5419 anos 2015.

Aplica uma corrente 1,2 amp. corrente contínua (não tem frequência)

fornecido com 01 cabo de 03 mts e outro de 97 metros (cabo pp 2 vias)

Fornecido com laudo de calibração rastreado a rbc/inmetro. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: HAMEG COMERCIO DE

ELETRONICA E IMPORTACAO LTDA. No dia 12/09/2019, às 11:44:03 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/09/2019, às 11:44:03 horas, no lote (10) - Micro-ohmímetro, Instrumento

desenvolvido para teste de continuidade elétrica de descida de para-ráios e para

continuidade de entre aterramentos.

Atende a norma NBR 5419 anos 2015.

Aplica uma corrente 1,2 amp. corrente contínua (não tem frequência)

fornecido com 01 cabo de 03 mts e outro de 97 metros (cabo pp 2 vias)

Fornecido com laudo de calibração rastreado a rbc/inmetro. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: GAMA COMPANY LTDA - EPP.

No dia 17/09/2019, às 14:26:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/09/2019, às 14:26:39 horas, no lote (10) - Micro-ohmímetro, Instrumento

desenvolvido para teste de continuidade elétrica de descida de para-ráios e para

continuidade de entre aterramentos.

Atende a norma NBR 5419 anos 2015.

Aplica uma corrente 1,2 amp. corrente contínua (não tem frequência)

fornecido com 01 cabo de 03 mts e outro de 97 metros (cabo pp 2 vias)

Fornecido com laudo de calibração rastreado a rbc/inmetro. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO

NONATO ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor: KATTEM COMERCIAL LTDA -

EPP. No dia 17/09/2019, às 14:27:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (10) - Micro-ohmímetro, Instrumento desenvolvido para teste de continuidade

elétrica de descida de para-ráios e para continuidade de entre aterramentos.

Atende a norma NBR 5419 anos 2015.

Aplica uma corrente 1,2 amp. corrente contínua (não tem frequência)

fornecido com 01 cabo de 03 mts e outro de 97 metros (cabo pp 2 vias)

Fornecido com laudo de calibração rastreado a rbc/inmetro. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 21/08/2019, às 12:44:46 horas, no lote (11) - Analisador de energia, Uso Interno.

Tipo de bateria: 1.5V SUM-3 x 8. Saída DC externa: Use somente o adaptador de

alimentação modelo. PHAPSA. Taxa de atualização da tela LCD : 1 time / second. Consumo

de energia: 140mA (aprox.). No. de amostras: 1024 amostras / período. Arquivos de registro

dedados: 85. Capacidade máxima do arquivo: 17474 gravações (3P4W, 3P3W) / 26210

gravações (1P3W) / 52420 gravações (1P2W) / 4096 gravações (50harmônicos/ gravação).

Tempo de amostra: 2 a 3000 segundos para registro de dados. Indicação de sobrecarga:

OL. Temperatura de operação: -10°C t o 50°C. Umidade de operação: menor do que 85%.
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Temperatura de armazenamento: -20 a 60ºC. Umidade de armazenamento: menor do que

75%. Dimensões: 257 mm (L) x 155 mm (A) x 57(P) mm / 10.1�(L) x 6.1�(A) x 2.3�(P). Peso:

1160g (Incluindo as baterias). Acessórios: cabos de teste (3 metros de comprimento) x 4.

Sondas (6801 ou 6802 ou 3007 ou 3009) x 3. Clips jacaré x 4. Bolsa de transporte. Manual

do usuário. Baterias 1.5V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

23/08/2019, às 13:50:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/08/2019, às 13:50:45 horas, no lote (11) - Analisador de energia, Uso Interno.

Tipo de bateria: 1.5V SUM-3 x 8. Saída DC externa: Use somente o adaptador de

alimentação modelo. PHAPSA. Taxa de atualização da tela LCD : 1 time / second. Consumo

de energia: 140mA (aprox.). No. de amostras: 1024 amostras / período. Arquivos de registro

dedados: 85. Capacidade máxima do arquivo: 17474 gravações (3P4W, 3P3W) / 26210

gravações (1P3W) / 52420 gravações (1P2W) / 4096 gravações (50harmônicos/ gravação).

Tempo de amostra: 2 a 3000 segundos para registro de dados. Indicação de sobrecarga:

OL. Temperatura de operação: -10°C t o 50°C. Umidade de operação: menor do que 85%.

Temperatura de armazenamento: -20 a 60ºC. Umidade de armazenamento: menor do que

75%. Dimensões: 257 mm (L) x 155 mm (A) x 57(P) mm / 10.1�(L) x 6.1�(A) x 2.3�(P). Peso:

1160g (Incluindo as baterias). Acessórios: cabos de teste (3 metros de comprimento) x 4.

Sondas (6801 ou 6802 ou 3007 ou 3009) x 3. Clips jacaré x 4. Bolsa de transporte. Manual

do usuário. Baterias 1.5V -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA -

desclassificou o fornecedor: VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAM E

FERRAMENTAS. No dia 04/11/2019, às 11:37:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 11:37:20 horas, no lote (11) - Analisador de energia, Uso Interno.

Tipo de bateria: 1.5V SUM-3 x 8. Saída DC externa: Use somente o adaptador de

alimentação modelo. PHAPSA. Taxa de atualização da tela LCD : 1 time / second. Consumo

de energia: 140mA (aprox.). No. de amostras: 1024 amostras / período. Arquivos de registro

dedados: 85. Capacidade máxima do arquivo: 17474 gravações (3P4W, 3P3W) / 26210

gravações (1P3W) / 52420 gravações (1P2W) / 4096 gravações (50harmônicos/ gravação).

Tempo de amostra: 2 a 3000 segundos para registro de dados. Indicação de sobrecarga:

OL. Temperatura de operação: -10°C t o 50°C. Umidade de operação: menor do que 85%.

Temperatura de armazenamento: -20 a 60ºC. Umidade de armazenamento: menor do que

75%. Dimensões: 257 mm (L) x 155 mm (A) x 57(P) mm / 10.1�(L) x 6.1�(A) x 2.3�(P). Peso:

1160g (Incluindo as baterias). Acessórios: cabos de teste (3 metros de comprimento) x 4.

Sondas (6801 ou 6802 ou 3007 ou 3009) x 3. Clips jacaré x 4. Bolsa de transporte. Manual

do usuário. Baterias 1.5V -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa MICRO SERVICE

ELETRONICOS EIRELI, neste Item/lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender

os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30

05/11/2019 Página 17 de 23



minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art.

26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6.

do edital. No dia 04/11/2019, às 13:15:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 13:15:23 horas, no lote (11) - Analisador de energia, Uso Interno.

Tipo de bateria: 1.5V SUM-3 x 8. Saída DC externa: Use somente o adaptador de

alimentação modelo. PHAPSA. Taxa de atualização da tela LCD : 1 time / second. Consumo

de energia: 140mA (aprox.). No. de amostras: 1024 amostras / período. Arquivos de registro

dedados: 85. Capacidade máxima do arquivo: 17474 gravações (3P4W, 3P3W) / 26210

gravações (1P3W) / 52420 gravações (1P2W) / 4096 gravações (50harmônicos/ gravação).

Tempo de amostra: 2 a 3000 segundos para registro de dados. Indicação de sobrecarga:

OL. Temperatura de operação: -10°C t o 50°C. Umidade de operação: menor do que 85%.

Temperatura de armazenamento: -20 a 60ºC. Umidade de armazenamento: menor do que

75%. Dimensões: 257 mm (L) x 155 mm (A) x 57(P) mm / 10.1�(L) x 6.1�(A) x 2.3�(P). Peso:

1160g (Incluindo as baterias). Acessórios: cabos de teste (3 metros de comprimento) x 4.

Sondas (6801 ou 6802 ou 3007 ou 3009) x 3. Clips jacaré x 4. Bolsa de transporte. Manual

do usuário. Baterias 1.5V -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa MICRO SERVICE

ELETRONICOS EIRELI, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido

manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 04/11/2019, às 13:15:23 horas, no lote (11) - Analisador de energia, Uso Interno.

Tipo de bateria: 1.5V SUM-3 x 8. Saída DC externa: Use somente o adaptador de

alimentação modelo. PHAPSA. Taxa de atualização da tela LCD : 1 time / second. Consumo

de energia: 140mA (aprox.). No. de amostras: 1024 amostras / período. Arquivos de registro

dedados: 85. Capacidade máxima do arquivo: 17474 gravações (3P4W, 3P3W) / 26210

gravações (1P3W) / 52420 gravações (1P2W) / 4096 gravações (50harmônicos/ gravação).

Tempo de amostra: 2 a 3000 segundos para registro de dados. Indicação de sobrecarga:

OL. Temperatura de operação: -10°C t o 50°C. Umidade de operação: menor do que 85%.

Temperatura de armazenamento: -20 a 60ºC. Umidade de armazenamento: menor do que

75%. Dimensões: 257 mm (L) x 155 mm (A) x 57(P) mm / 10.1�(L) x 6.1�(A) x 2.3�(P). Peso:

1160g (Incluindo as baterias). Acessórios: cabos de teste (3 metros de comprimento) x 4.

Sondas (6801 ou 6802 ou 3007 ou 3009) x 3. Clips jacaré x 4. Bolsa de transporte. Manual

do usuário. Baterias 1.5V -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI com o valor R$ 21.553,00.

 

    No dia 21/08/2019, às 12:44:38 horas, no lote (12) - Luxímetro digital portátil, instrumento

Digital Portátil, Com LCD De 3 1/2 Dígitos, Precisão Básica 4 Da Leitura, Com Mudança De
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Faixa Manual, Resposta Espectral Fotópica Cie, Sensor Tipo Foto Diodo De Silício E Valor

Corrigido Pela Regra Do Coseno.

Realiza Medidas de Iluminação Ambiente Em Lux nas faixas de 2000/20000/100000 Lux,

muito utilizado em segurança no trabalho. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 04/11/2019, às 11:38:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 11:38:03 horas, no lote (12) - Luxímetro digital portátil, instrumento

Digital Portátil, Com LCD De 3 1/2 Dígitos, Precisão Básica 4 Da Leitura, Com Mudança De

Faixa Manual, Resposta Espectral Fotópica Cie, Sensor Tipo Foto Diodo De Silício E Valor

Corrigido Pela Regra Do Coseno.

Realiza Medidas de Iluminação Ambiente Em Lux nas faixas de 2000/20000/100000 Lux,

muito utilizado em segurança no trabalho. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa N. V. VERDE

& CIA LTDA - ME, neste Item/lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital.

No dia 04/11/2019, às 13:15:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 13:15:53 horas, no lote (12) - Luxímetro digital portátil, instrumento

Digital Portátil, Com LCD De 3 1/2 Dígitos, Precisão Básica 4 Da Leitura, Com Mudança De

Faixa Manual, Resposta Espectral Fotópica Cie, Sensor Tipo Foto Diodo De Silício E Valor

Corrigido Pela Regra Do Coseno.

Realiza Medidas de Iluminação Ambiente Em Lux nas faixas de 2000/20000/100000 Lux,

muito utilizado em segurança no trabalho. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa N. V. VERDE

& CIA LTDA ? ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação

de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art.

26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 04/11/2019, às 13:15:53 horas, no lote (12) - Luxímetro digital portátil, instrumento

Digital Portátil, Com LCD De 3 1/2 Dígitos, Precisão Básica 4 Da Leitura, Com Mudança De

Faixa Manual, Resposta Espectral Fotópica Cie, Sensor Tipo Foto Diodo De Silício E Valor

Corrigido Pela Regra Do Coseno.

Realiza Medidas de Iluminação Ambiente Em Lux nas faixas de 2000/20000/100000 Lux,

muito utilizado em segurança no trabalho. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa N. V. VERDE & CIA LTDA - ME com o valor R$ 357,94.

 

    No dia 21/08/2019, às 12:44:26 horas, no lote (13) - Câmera térmica portátil, Aparelho
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utilizado para detecção de pontos quentes em equipamentos e/ou instalações elétricas

através de imagens térmicas, possibilitando o registro de imagens digitalizadas em sua

memória interna, registros estes necessários para ilustração de laudos e relatórios técnicos.

Verdadeira Imagem Térmica

Portátil, Design Ergonômico,

Tripé com Montagem Básica,

Simples de Operar

Robusto e Confiável

Gatilho Inteligente

Armazenamento de Imagens e Dados. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 04/11/2019, às 11:39:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 11:39:20 horas, no lote (13) - Câmera térmica portátil, Aparelho

utilizado para detecção de pontos quentes em equipamentos e/ou instalações elétricas

através de imagens térmicas, possibilitando o registro de imagens digitalizadas em sua

memória interna, registros estes necessários para ilustração de laudos e relatórios técnicos.

Verdadeira Imagem Térmica

Portátil, Design Ergonômico,

Tripé com Montagem Básica,

Simples de Operar

Robusto e Confiável

Gatilho Inteligente

Armazenamento de Imagens e Dados. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa HAMEG

COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO LTDA, neste Item/lote, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 04/11/2019, às 13:16:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2019, às 13:16:19 horas, no lote (13) - Câmera térmica portátil, Aparelho

utilizado para detecção de pontos quentes em equipamentos e/ou instalações elétricas

através de imagens térmicas, possibilitando o registro de imagens digitalizadas em sua

memória interna, registros estes necessários para ilustração de laudos e relatórios técnicos.

Verdadeira Imagem Térmica

Portátil, Design Ergonômico,

Tripé com Montagem Básica,

Simples de Operar

Robusto e Confiável
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Gatilho Inteligente

Armazenamento de Imagens e Dados. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa HAMEG

COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO LTDA, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens

10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 04/11/2019, às 13:16:19 horas, no lote (13) - Câmera térmica portátil, Aparelho

utilizado para detecção de pontos quentes em equipamentos e/ou instalações elétricas

através de imagens térmicas, possibilitando o registro de imagens digitalizadas em sua

memória interna, registros estes necessários para ilustração de laudos e relatórios técnicos.

Verdadeira Imagem Térmica

Portátil, Design Ergonômico,

Tripé com Montagem Básica,

Simples de Operar

Robusto e Confiável

Gatilho Inteligente

Armazenamento de Imagens e Dados. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E

IMPORTACAO LTDA com o valor R$ 4.325,66.

 

    No dia 22/08/2019, às 10:33:42 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E

IMPORTACAO LTDA, no lote (10) - Micro-ohmímetro, Instrumento desenvolvido para teste

de continuidade elétrica de descida de para-ráios e para continuidade de entre

aterramentos.

Atende a norma NBR 5419 anos 2015.

Aplica uma corrente 1,2 amp. corrente contínua (não tem frequência)

fornecido com 01 cabo de 03 mts e outro de 97 metros (cabo pp 2 vias)

Fornecido com laudo de calibração rastreado a rbc/inmetro. O motivo da desclassificação

foi: Desclassificamos a empresa HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO

LTDA, no lote 10, por não aceitar negociar no valor R$ 4.077,27 � valor estimado pela

Administração.

 

    No dia 23/08/2019, às 13:50:44 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS

EQUIPAM E FERRAMENTAS, no lote (11) - Analisador de energia, Uso Interno. Tipo de

bateria: 1.5V SUM-3 x 8. Saída DC externa: Use somente o adaptador de alimentação
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modelo. PHAPSA. Taxa de atualização da tela LCD : 1 time / second. Consumo de energia:

140mA (aprox.). No. de amostras: 1024 amostras / período. Arquivos de registro dedados:

85. Capacidade máxima do arquivo: 17474 gravações (3P4W, 3P3W) / 26210 gravações

(1P3W) / 52420 gravações (1P2W) / 4096 gravações (50harmônicos/ gravação). Tempo de

amostra: 2 a 3000 segundos para registro de dados. Indicação de sobrecarga: OL.

Temperatura de operação: -10°C t o 50°C. Umidade de operação: menor do que 85%.

Temperatura de armazenamento: -20 a 60ºC. Umidade de armazenamento: menor do que

75%. Dimensões: 257 mm (L) x 155 mm (A) x 57(P) mm / 10.1�(L) x 6.1�(A) x 2.3�(P). Peso:

1160g (Incluindo as baterias). Acessórios: cabos de teste (3 metros de comprimento) x 4.

Sondas (6801 ou 6802 ou 3007 ou 3009) x 3. Clips jacaré x 4. Bolsa de transporte. Manual

do usuário. Baterias 1.5V. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa

VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAM E FERRAMENTAS, no lote 11, por não

atender a convocação, conforme o item 6.1 do edital, ou seja, não encaminhou a propostas

dentro do prazo do mencionado item. O qual a mesmo fica sujeitas as penalidades previstas

no edital e demais normas pertinentes.

 

    No dia 12/09/2019, às 11:44:03 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - GAMA COMPANY LTDA - EPP, no lote

(10) - Micro-ohmímetro, Instrumento desenvolvido para teste de continuidade elétrica de

descida de para-ráios e para continuidade de entre aterramentos.

Atende a norma NBR 5419 anos 2015.

Aplica uma corrente 1,2 amp. corrente contínua (não tem frequência)

fornecido com 01 cabo de 03 mts e outro de 97 metros (cabo pp 2 vias)

Fornecido com laudo de calibração rastreado a rbc/inmetro. O motivo da desclassificação

foi: Desclassificamos a empresa GAMA COMPANY LTDA � EPP, por não aceitar negociar no

valor de R$ 4.077,27 � valor estimado pela Administração.

 

    No dia 17/09/2019, às 14:26:39 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP, no

lote (10) - Micro-ohmímetro, Instrumento desenvolvido para teste de continuidade elétrica de

descida de para-ráios e para continuidade de entre aterramentos.

Atende a norma NBR 5419 anos 2015.

Aplica uma corrente 1,2 amp. corrente contínua (não tem frequência)

fornecido com 01 cabo de 03 mts e outro de 97 metros (cabo pp 2 vias)

Fornecido com laudo de calibração rastreado a rbc/inmetro. O motivo da desclassificação

foi: Desclassificamos a empresa KATTEM COMERCIAL LTDA � EPP, por não aceitar

negociar no valor de R$ 4.077,27 � valor estimado pela Administração.

 

    No dia 17/09/2019, às 14:27:32 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA, no
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lote (10) - Micro-ohmímetro, Instrumento desenvolvido para teste de continuidade elétrica de

descida de para-ráios e para continuidade de entre aterramentos.

Atende a norma NBR 5419 anos 2015.

Aplica uma corrente 1,2 amp. corrente contínua (não tem frequência)

fornecido com 01 cabo de 03 mts e outro de 97 metros (cabo pp 2 vias)

Fornecido com laudo de calibração rastreado a rbc/inmetro. O motivo da desclassificação

foi: Desclassificamos a empresa VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA, por não aceitar

negociar no valor de R$ 4.077,27 � valor estimado pela Administração.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
15.479.369/0001-04 GAMA COMPANY LTDA - EPP

65.453.615/0001-19 HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO LTDA

26.009.533/0001-28 KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

03.363.727/0001-21 N. V. VERDE & CIA LTDA - ME

25.141.379/0001-80 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

19.914.179/0001-10 VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA

22.725.161/0001-85 VIPENS COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAM E FERRAMENTAS
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