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Edital de Pregão Presencial Nº 24
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 22 - 2022

Reuniram-se  no  dia  09/06/2022,  as  09:39,  no(a)  PREFEITURA  MUNICIPAL  BOM  JARDIM  DA  SERRA,  o(a)
PREGOEIRO(a)  e  sua  equipe  de  apoio,  designados  pelo  decreto/portaria  0012021/2021  como  objetivo  de  licitação  na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL tratando do Edital  de Pregão Presencial  N° 24 destinado a REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO,  PARA FORNECIMENTO DO
PROJETO, DO MATERIAL, DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS DECORAÇÕES DE INVERNO E DE NATAL PARA
O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC.

Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA 02.742.361/0002-10

Observações finais:

Lote: 1

1 BONECO DE NEVE APARÊNCIA FEMININA - Boneco de neve com aparência feminina e com braços em formato de galhos
secos, pintura colorida com predominância da
cor branca, medindo entre: mínimo: 2,10m de altura x 1,60m de largura x 1,05m de profundidade / máximo: 2,20m de altura x
1,70m de largura x 1,15m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo

2 BONEQUINHO DE NEVE COM  APARÊNCIA DE BEBÊ - Bonequinho de neve com aparência de bebê e cachecol azul, pintura
colorida com predominância da cor branca, medindo
entre: mínimo: 0,93m de altura x 0,45m de largura x 0,45m de profundidade / máximo: 1,03m de altura x 0,55m de largura x
0,55m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo

3 BONEQUINHO DE NEVE COM APARÊNCIA DE BEBÊ COM CACHECOL - Bonequinho de neve com aparência de bebê e
cachecol verde, pintura colorida com predominância da cor branca, medindo
entre: mínimo: 0,78m de altura x 0,45m de largura x 0,63m de profundidade / máximo: 0,88m de altura x 0,55m de largura x
0,73m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo

4 BONECO DE NEVE SENTADO - Boneco de Neve sentado, tridimensional, pintura colorida com predominância das cores branco
e vermelho, medindo entre:
mínimo: 1,65m de altura x 1,25m de largura x 1,05m de profundidade / máximo: 1,75m de altura x 1,35m de largura x
1,15m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo

5 BONECO DE NEVE SENTADO, TRIDIMENSIONAL - Boneco de Neve sentado, tridimensional, pintura colorida com
predominância das cores branco e vermelho, medindo entre:
mínimo: 2,35m de altura x 1,85m de largura x 1,75m de profundidade / máximo: 2,45m de altura x 1,95m de largura x
1,85m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo

6 REFLETOR DE VAPOR METÁLICO - Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada azul, estrutura em alumínio
e visor de vidro isolado com silicone.
Medindo aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade.

7 GRAMA SINTÉTICA BRANCA - Grama sintética branca para decoração. Unidade de medida: m², superfície 100% polietileno,
base de tela 100% polipropileno
revestida por 39,7% látex, 60% PU e microfresh, 50.000 pontos por m², distância de 5mm entre as carreiras, altura do fio de
13mm e peso de 1,43KG

8 PAINEL LUMINOSO DECORATIVO - Painel luminoso decorativo alusivo a "Fractal de gelo/ Floco de Neve", bidimensional,
medindo entre: mínimo: 1,90m de altura x
1,70m de largura / máximo: 2,10m de altura x 1,80m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020,
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Pintura a base de
poliuretano (PU Automotivo) na cor branca. Contorno da figura com conjuntos de LEDs brancos fio elétrico branco 2 x 0,5mm². O
cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Tensão de 220V. Potência da figura: 42W
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9 ESTRUTURA METÁLICA EM FORMA DE MÓBILE - Estrutura metálica em forma de mobile com 6 pingentes de fractales nas

pontas.
10 CHUVA DE METEORO - Chuva de meteoro com 80 LEDs brancos frios e com movimento snow fall. Medindo: 15cm de altura x

0,80m de comprimento.
Para maior resistência quando usado em áreas externas, a caixa conversora (que possibilita os movimentos) é isolada com
resina
cristal líquida. Tensão de 220V. Potência da figura: 4W

LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA Sim 89995 85.000,00

Fornecedor Credenciado Valor Proposta Inicial Valor Proposta Final

0 LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA 89.995,0000

1 LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA 85.000,0000

2 LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA 85.000,0000

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei
10.520/02, com suas respectivas propostas:

O licitante LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA declarou que não possui
condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação,
também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas
para o município, declara vencedor do lote 1 deste pregão presencial o fornecedor LUZ &
FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA pelo valor de R$ 85000,0000.

Nº Lance Fornecedor Valor do Lance (R$) Valor da Proposta (R$)

Lote: 2

11 PAINEL LUMINOSO - Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela dupla com 8 pontas, medindo entre:
mínimo: 0,95m de altura /
máximo: 1,05m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco,
visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado
strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto,
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V

12 PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL. - Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com estrelas,
medindo entre: mínimo: 4,30m de altura
x 1,45m de largura / máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo
quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a
base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm
de diâmetro, incandescente na cor cristal, com PVC flexível e 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será
aplicado 08 metros de mangueira de LED na cor branca 13mm de diâmetro, com 64 LEDs por metro. Para o efeito de
movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. Potência da
figura: 392W

13 PAINEL LUMINOSOS - Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de meio asterisco, medindo entre: mínimo: 3,50m
de altura x 0,85m de
largura / máximo: 3,60m de altura x 0,95m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm
x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado
strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto,
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V

14 PAINEL LUMINOSOS, BIDIMENSIONAL COM DESENHO - Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de
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estrela com 4 pontas, medindo entre: mínimo: 1,05m de altura / máximo:
1,15m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco,
visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado
strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto,
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V.

15 PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA - Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 4 pontas, medindo entre: mínimo: 0,65m de altura / máximo:
0,75m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco,
visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado
strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto,
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V.

16 REFLETOR - Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada
azul, estrutura em alumínio e visor de vidro isolado com silicone.
Medindo aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade.

17 CONJUNTO DE LED - Conjunto de LED em forma de cascata, confeccionada com 200 LEDs na cor branca, fio elétrico branco 2
x 0,5mm². Medindo
entre: mínimo: 3,80m de comprimento x 0,70m de queda da cascata (os fios da queda são assimétricos). Produto apropriado
para uso externo. Tensão de 220V. Potência: 12W. INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

18 PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELAS COM ARABESCOS - Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de estrelas com arabescos, medindo entre: mínimo: 0,75m de altura
x 1,90m de largura / máximo: 0,85m de altura x 2,00m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020,
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em
mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para
o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de
220V. Potência da figura: 124W. POSTES

19 PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE COMETA - Painel luminoso bidimensional com desenho
em forma de cometa, medindo entre: mínimo: 0,65m de altura x 1,70m de
largura / máximo: 0,75m de altura x 1,80m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de
movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V.
Potência da figura: 108W. IGREJA

20 ANJO TOCANDO COMETA ARAMADO - Anjo tocando corneta aramado, tridimensional, produzido com arames de alumíno,
pintura em epóxi na cor branca, aplicação
de lâmpadas de LED brancas, com fio branco ou morno (medida do fio: 2x0,5mm²). Medida entre: mínimo: 2,85m de altura x
0,01m de largura x 1,30m de comprimento / máximo: 2,95m de altura x 1,11m de largura x 1,40m de comprimento.

21 SAGRADA FAMÍLIA ARAMADA - Sagrada família aramada, composta por Jesus, Maria e José, figuras tridimensionais,
produzidas com arames de alumíno, pintura em epóxi na cor branca, aplicação de lâmpadas de LED brancas, com fio branco ou
morno (medida do fio: 2x0,5mm²). Medidas das figuras: mínimo: José 1,00m de altura x 0,70m de largura x 0,80m de
comprimento, Maria 1,00m de altura x 0,70m de largura x 0,75m de comprimento e o menino Jesus 0,45m de altura x 0,35m de
largura x 0,80m de comprimento / máximo: José 1,10m de altura x 0,85m de largura x 0,90m de comprimento, Maria 1,10m de
altura x 0,80m de largura x 0,85m de comprimento e o menino Jesus 0,55m de altura x 0,45m de largura x 0,90m de
comprimento.

22 PASTOR E OVELHA ARAMADOS - Pastor e ovelha aramados, figuras tridimensionais, produzidas com arames de alumíno,
pintura em epóxi na cor branca, aplicação de lâmpadas de LED brancas, com fio branco ou morno (medida do fio: 2x0,5mm²).
Medidas das figuras: mínimo: Pastor 1,80 de altura x 0,60m de largura x 0,70m de comprimento e Ovelha 0,59m de altura x
0,17m de largura x 0,70m de comprimento / máximo: Pastor 1,90m de altura x 0,70m de largura x 0,80m de comprimento e
Ovelha 0,49m de altura x 0,27m de largura x 0,80m de comprimento.

23 TRÊS REIS MAGOS ARAMADOS - Três Reis Magos aramados, composto por Gaspar, Baltazar e Melchior, figuras
tridimensionais, produzidas com arames de alumíno, pintura em epóxi na cor branca, aplicação de lâmpadas de
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LED brancas, com fio branco ou morno (medida do fio: 2x0,5mm²). Medidas das figuras: mínimo: 1,65m de altura x 0,60m de
largura x 0,65m de comprimento / máximo: 1,75m de altura x 0,70m de largura x 0,75 de profundidade.

24 ÁRVORE NATALINA - Árvore natalina tridimensional formada por por pétalas arqueadas, composta por níveis de pétalas
interligados entre si (a quantidade de níveis, varia de acordo com o tamanho da peça). Para base, é utilizado poste produzido
com tubo em aço carbono 1020 de 4,5” parede 3,00mm, tubo em aço carbono 1020 de 4” parede 4,00mm e tubo em aço carbono
1020 de 3,5” parede 3,00mm. As “pétalas” da árvore natalina serão confeccionadas em estrutura metálica de metalon 20mm x
20mm com parede 2mm, metalon 15mm x 15mm com parede 1,20mm, barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada e barra chata de
1/8 x 3/8 de polegada de polegada, zincadas, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. A dimensão
proporcional da árvore deverá ser entre: minímo: 8,95m de altura x 0m de largura x 00m de profundidade / máximo: 9,05m de
altura x 00m de largura x 00m de profundidade, além de 1,50m para
enterrar/fixar a árvore. Contorno com mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível, de 13,00mm de
diâmetro, com 36 micros-lâmpadas por metro, potência de 16W por metro, com possibilidade de corte a cada 1 metro.
Preenchimento das pétalas com  lâmpadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm². A alimentação elétrica deverá ser feita por cabos
apropriados providos dos respectivos Isolamentos, através de fita isolante, bem como isolamento com silicone de alta
temperatura, nas extremidades de cada segmento da mangueira luminosa. Aplicação de strobos. Tensão de 220V

25 ÁRVORE VERDE COM NEVE - Árvore verde com neve, decorada com bolas vermelhas e estrelas douradas acompanha
escorregador vermelho acoplado, ambos produzidos em fibra de vidro com pintura em esmalte sintético automotivo. Na parte de
trás da árvore é aplicada uma escada de acesso com pés, produzidos em estrutura metálica com cano de 3/4 parede de 2mm e
metalon 20mm x 20mm, zincados e revestidos com pintura também em esmalte sintético automotivo, na cor dourada. Medindo
entre: mínimo: 4,35m de altura x 2,55m de largura x 5,65m de profundidade / máximo: 4,45m de altura x 2,65m de largura x
5,75m de profundidade. A idade mínima recomendada para
utilização deste brinquedo é a partir de 3 anos.

26 TOTEM COMPOSTO POR BOLAS NATALINAS - Totem composto por bolas natalinas coloridas, revestidas com verniz brilhante,
tamanho grande, tridimensional, medindo entre:
mínimo: 3,55m de altura x 1,15m de largura x 1,15m de profundidade / máximo: 3,65m de altura x 1,25m de largura x 1,25m de
profundidade, confeccionado em fibra de vidro e fixadas em poste de aço carbono, zincado e com proteção anticorrosiva
resistente a exposição

27 TRENO GRANDE COM ABERTURA LATERAL - Trenó grande com abertura lateral para entrada de crianças, tridimensional,
pintura colorida com predominância das cores
vermelho e dourado, medindo entre: mínimo: 1,45m de altura x 1,00m de largura x 2,30m de profundidade / máximo: 1,55m de
altura x 1,10m de largura x 2,40m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz
automotivo.

28 PAPAI NOEL SENTADO - Papai Noel sentado, para aplicação em trenó ou em lugares adequados, tridimensional, pintura
colorida com predominância
das cores vermelho, preto e branco, medindo entre: mínimo: 1,45m de altura x 0,75m de largura x 1,10m de profundidade /
máximo: 1,55m de altura x 0,85m de largura x 1,20m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte
sintético e verniz automotivo

29 RENA COM PEDESTAL - Rena com pedestal para fixar no chão, tridimensional, pintura colorida com predominância das cores
caramelo e dourado, medindo entre: mínimo: 1,65m de altura x 0,49m de largura x 1,95m de profundidade / máximo: 1,75m de
altura x 0,59m de largura x 2,05m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz
automotivo.

30 CAIXA DE PRESENTE ALTA VERDE COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL - CAIXA DE PRESENTE ALTA VERDE COM
LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL medindo entre: mínimo: 1,45m de altura x 0,85m de largura x
0,85m de profundidade / máximo: 1,55m de altura x 0,95m de
largura x 0,95m de profundidade, confeccionado em fibra de
vidro, com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo

31 TOTEM - Totem composto por bolas natalinas coloridas, revestidas com verniz brilhante, tamanho médio, tridimensional, medindo
entre:
mínimo: 2,35m de altura x 0,85m de largura x 0,85m de profundidade / máximo: 2,45m de altura x 0,95m de largura x 0,95m de
profundidade, confeccionado em fibra de vidro e fixadas em poste de aço carbono, zincado e com proteção anticorrosiva
resistente a exposição.

32 GRAMA SINTÉTICA VERDE PARA DECORAÇÃO - GRAMA SINTÉTICA VERDE PARA DECORAÇÃO . Unidade de medida: m²,
superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno
revestida por 39,7% látex, 60% PU e microfresh, 50.000 pontos
por m², distância de 5mm entre as carreiras, altura do fio de
13mm e peso de 1,43KG

33 REFLETOR DE VAPOR - Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada azul, estrutura em alumínio e visor de
vidro isolado com silicone.
Medindo aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade.

34 PILAR DE NATAL - Pilar de natal, produzido em fibra de vidro com pintura em esmalte sintético automotivo nas cores vermelho,
branco e dourado. Medindo entre: mínimo: 1,00m de altura x 0,25m de largura x 0,25m de profundidade/ máximo: 1,10m de altura
x 0,35m de largura x 0,35m de profundidade.

35 CORDÃO DOURADO METALIZADO - Cordão dourado metalizado, utilizado para isolamento de cenário decorativo, medindo
aproximadamente 5mm de espessura,
composto por material 68% poliéster e 32% metalizado.

36 CONJUNTO COM 378 MICRO LÂMPADAS - Conjunto com 378 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor cristal, fio
elétrico branco (2x05mm²), medindo: 3,80m de comprimento X 1,10m de queda assimétrica. Produto
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apropriado para uso externo. Tensão de 220V. Potência do produto: 23W. PREFEITURA

37 PREFEITURA: PAINEL LUMINOSO - Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos, medindo entre:
mínimo: 0,90m de altura x 1,85m de largura / máximo: 1,10m de altura x 1,95m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de
aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro
lâmpadas por metro. Aplicação de dois conjuntos com 80 LED's (cada) brancos frios (meteoro), com movimento snow fall,
medindo aproximadamente 0,80m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,5mm², com cabo de cobre formado por 7 fios de
0,13mm². Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz
brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação.
Tensão de 220V. Potência da figura: 336W

38 GUIRLANDA - Guirlanda para decoração natalina, medindo entre: mínimo: 1,50m de diâmetro / máximo: 1,60m de diâmetro,
produzida com
tubo redondo de aço de carbono 1020, decorada com fita de veludo vermelha, lâmpadas de LED, micro lâmpadas
incandescentes, bolas de plástico douradas e laço de 60cm em fibra de vidro. Adição de strobos de 6w com flashes de luz
brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto. Tensão de 220V.

39 ROTATÓRIA: PAINEL LUMINOSO - Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de palmeira de estrelas, medindo
entre: mínimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura / Máximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura, produzido em barra chata 3/16 x
1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento
com lâmpadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V

40 POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA - Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020, medindo aproximadamente 4m de
altura com 2,5 polegadas de diâmetro x
2mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries.

LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA Sim 300003 300.000,00

Fornecedor Credenciado Valor Proposta Inicial Valor Proposta Final

0 LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA 300.003,0000

1 LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA 300.000,0000

2 LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA 300.000,0000

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação no artigo 4 da lei
10.520/02, com suas respectivas propostas:

O licitante LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA declarou que não possui
condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação,
também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas
para o município, declara vencedor do lote 2 deste pregão presencial o fornecedor LUZ &
FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA pelo valor de R$ 300000,0000.

Nº Lance Fornecedor Valor do Lance (R$) Valor da Proposta (R$)
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Bom Jardim da Serra, 08/06/2022

CLEBER  DE AVILA GARCIA

PREGOEIRO

DEBORA SIMENE RODRIGUES

MEMBRO

LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA

EVELYN SOUZA MAFIOLETTI

Comissão da Licitação:

Representantes Presentes:


