
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA - LICIT FDMS - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA / Nº Processo: X)

 

     às 08:27:17 horas do dia 21/10/2021 no endereço R LOBO DA COSTA 447-PREDIO,

bairro CENTRO, da cidade de PELOTAS - RS, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ELIESER PETER HESSLER, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

2021/017/2021 que tem por objeto Aquisição de Ferramentas e Materiais Eletroeletrônicos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Kit parafusos M2 M2.5 M3 M4 M5 com 160 peças.

Lote (2) - Rolo de solda estanho fio 1mm 500 g.

Lote (3) - Alicate crimpador de terminais MODU 20-28AWG.

Lote (4) - Alicate desencapador de fios automático 8 pol.

Lote (5) - Alicate descascador de fios 9 pol.

Lote (6) - Alicate crimpador para cabo de telefonia e rede.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (7) - Alicate amperímetro digital com iluminação de garra.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 00:53:03:484 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 223,16

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 00:53:03:484 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 364,97

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 00:53:03:484 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 151,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 00:53:03:484 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 117,06

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 00:53:03:484 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 138,54

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/10/2021 17:09:55:364 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA  R$ 1.000,00
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Lote (8) - Conector MODU fêmea 1 via - 100 unidades.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (9) - Conector MODU fêmea 2 vias - 100 unidades.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (10) - Conector MODU fêmea 3 vias - 100 unidades.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (11) - Conector MODU fêmea 4 vias - 100 unidades.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (12) - Conector MODU fêmea 8 vias - 100 unidades.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (13) - Terminal MODU fêmea - 100 unidades.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (14) - Terminal MODU macho - 100 unidades.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (15) - Kit capacitor eletrolítico com 200 peças de 15 valores.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (16) - Capacitor cerâmico com 300 peças de 15 valores.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (17) - Kit transistor TO-92 com 600 peças.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (18) - Emenda rápida para fios.

Lote (19) - Kit conector derivação de emenda rápida com 5 peças.

Lote (20) - Kit conector para cabos com 310 peças.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (21) - Kit LED 5mm com 200 peças de 10 cores.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (22) - Fita LED RGB 5m.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (23) - Sensor de distância ultrassônico.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (24) - Sensor de corrente não invasivo 100ª.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (25) - Sensor de umidade e temperatura.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:25:33:708 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 215,66

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:25:33:708 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 404,66
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Lote (26) - Sensor de fluxo de água.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (27) - Sensor de nível d�água.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (28) - Sensor de peso 50 kg célula de carga.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (29) - Sensor de proximidade infravermelho.

Lote (30) - Sensor termopar tipo K 800°C.

Lote (31) - Sensor de gás MQ-7 monóxido de carbono.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (32) - Sensor de proximidade indutivo NPN 6-36V.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (33) - Sensor de gás GLP e gás natural.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (34) - Sensor de poeira e fumaça.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (35) - Sensor de chama grove com cabo.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (36) - Sensor magnético de fim de curso.

Lote (37) - Módulo conversor HX711 para sensor de peso.

Lote (38) - Módulo relé 5V 8 canais.

Lote (39) - Válvula de vazão solenóide para água 12V DC.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:59:24:616 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 347,15

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:59:24:616 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 495,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:56:40:745 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 194,26

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:56:40:745 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 148,35

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/10/2021 23:25:50:523 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 1.099,00

21/10/2021 07:56:40:745 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 1.099,03

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/10/2021 23:25:50:523 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 278,00

21/10/2021 07:56:40:745 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 278,88
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Lote (40) - Módulo relé de estado sólido SSR 2 canais 5V.

Lote (41) - Módulo filtro LC RTF.

Lote (42) - Cabo flat colorido 20 vias 1m.

Lote (43) - Relé de estado sólido SSR 3-32V DC 40ª.

Lote (44) - Chave micro switch 3 terminais.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (45) - Filtro de linha 8 tomadas 8ª bivolt.

Lote (46) - Fonte chaveada 12V 33ª 400W.

Lote (47) - Fonte chaveada 24V 16.7ª 400W.

Lote (48) - Pulseira antiestática ESD com cabo para aterramento.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (49) - Luz de inspeção LED com imã e gancho.

Lote (50) - Placa de circuito impresso dupla face.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:56:40:745 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 312,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:52:46:743 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 156,16

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:52:46:743 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 348,63

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:52:46:743 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 243,68

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:52:46:743 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 128,53

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/10/2021 23:26:55:891 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 912,00

21/10/2021 08:40:06:388 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/10/2021 23:26:55:891 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 999,00

21/10/2021 08:41:20:190 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 1.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:47:35:640 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 77,16

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:47:35:640 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 501,62
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Lote (51) - Ethernet shield W5500.

Lote (52) - Motor shield L293D driver ponte H.

Lote (53) - Xbee shield.

Lote (54) - Módulo Xbee Pro S2C wire antenna.

Lote (55) - Placa de desenvolvimento Raspberry Pi4 model B.

Lote (56) - Case Raspberry Pi4 oficial.

Lote (57) - Real time clock RTC DS3231 para Raspberry Pi.

Lote (58) - Motor hat para Raspberry Pi.

Lote (59) - Placa Mega 2560 R3 com cabo USB.

Lote (60) - Sensor shield para placa Mega 2560 R.

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/10/2021 23:28:36:683 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 990,00

21/10/2021 07:43:23:708 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 990,23

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/10/2021 23:28:36:683 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 206,92

21/10/2021 07:43:23:708 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 206,92

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:43:23:708 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 57,54

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:43:23:708 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 376,16

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/10/2021 23:28:36:683 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 952,00

21/10/2021 07:43:23:708 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 952,23

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:37:40:489 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 88,67

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:37:40:489 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 31,67

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:37:40:489 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 586,55

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/10/2021 23:30:12:157 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 792,67

21/10/2021 07:37:40:489 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 792,67
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Lote (61) - Placa Uno R3 com cabo USB.

Lote (62) - Sensor shield para placa Uno V 5.0.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Kit parafusos M2 M2.5 M3 M4 M5 com 160 peças.

Lote (2) - Rolo de solda estanho fio 1mm 500 g.

Lote (3) - Alicate crimpador de terminais MODU 20-28AWG.

Lote (4) - Alicate desencapador de fios automático 8 pol.

Lote (5) - Alicate descascador de fios 9 pol.

Lote (6) - Alicate crimpador para cabo de telefonia e rede.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (7) - Alicate amperímetro digital com iluminação de garra.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:37:40:489 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 288,73

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/10/2021 23:30:51:308 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 380,00

21/10/2021 07:31:21:382 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 380,11

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/10/2021 07:31:21:382 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 113,50

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 00:53:03:484 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 223,16

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 00:53:03:484 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 364,97

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 00:53:03:484 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 151,10

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 00:53:03:484 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 117,06

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 00:53:03:484 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 138,54

Data-Hora Fornecedor Lance

20/10/2021 17:09:55:364 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA  R$ 1.000,00
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Lote (8) - Conector MODU fêmea 1 via - 100 unidades.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (9) - Conector MODU fêmea 2 vias - 100 unidades.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (10) - Conector MODU fêmea 3 vias - 100 unidades.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (11) - Conector MODU fêmea 4 vias - 100 unidades.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (12) - Conector MODU fêmea 8 vias - 100 unidades.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (13) - Terminal MODU fêmea - 100 unidades.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (14) - Terminal MODU macho - 100 unidades.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (15) - Kit capacitor eletrolítico com 200 peças de 15 valores.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (16) - Capacitor cerâmico com 300 peças de 15 valores.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (17) - Kit transistor TO-92 com 600 peças.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (18) - Emenda rápida para fios.

Lote (19) - Kit conector derivação de emenda rápida com 5 peças.

Lote (20) - Kit conector para cabos com 310 peças.

    Não foram localizadas lances para este lote.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:25:33:708 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 215,66

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:25:33:708 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 404,66
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Lote (21) - Kit LED 5mm com 200 peças de 10 cores.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (22) - Fita LED RGB 5m.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (23) - Sensor de distância ultrassônico.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (24) - Sensor de corrente não invasivo 100ª.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (25) - Sensor de umidade e temperatura.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (26) - Sensor de fluxo de água.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (27) - Sensor de nível d�água.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (28) - Sensor de peso 50 kg célula de carga.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (29) - Sensor de proximidade infravermelho.

Lote (30) - Sensor termopar tipo K 800°C.

Lote (31) - Sensor de gás MQ-7 monóxido de carbono.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (32) - Sensor de proximidade indutivo NPN 6-36V.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (33) - Sensor de gás GLP e gás natural.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:59:24:616 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 347,15

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:59:24:616 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 495,00
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    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (34) - Sensor de poeira e fumaça.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (35) - Sensor de chama grove com cabo.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (36) - Sensor magnético de fim de curso.

Lote (37) - Módulo conversor HX711 para sensor de peso.

Lote (38) - Módulo relé 5V 8 canais.

Lote (39) - Válvula de vazão solenóide para água 12V DC.

Lote (40) - Módulo relé de estado sólido SSR 2 canais 5V.

Lote (41) - Módulo filtro LC RTF.

Lote (42) - Cabo flat colorido 20 vias 1m.

Lote (43) - Relé de estado sólido SSR 3-32V DC 40ª.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:56:40:745 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 194,26

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:56:40:745 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 148,35

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 10:39:47:717 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 978,00

21/10/2021 10:39:35:802 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 980,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 09:58:38:571 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 272,00

21/10/2021 09:58:09:561 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 274,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:56:40:745 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 312,50

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:52:46:743 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 156,16

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:52:46:743 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 348,63

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:52:46:743 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 243,68
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Lote (44) - Chave micro switch 3 terminais.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (45) - Filtro de linha 8 tomadas 8ª bivolt.

Lote (46) - Fonte chaveada 12V 33ª 400W.

Lote (47) - Fonte chaveada 24V 16.7ª 400W.

Lote (48) - Pulseira antiestática ESD com cabo para aterramento.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (49) - Luz de inspeção LED com imã e gancho.

Lote (50) - Placa de circuito impresso dupla face.

Lote (51) - Ethernet shield W5500.

Lote (52) - Motor shield L293D driver ponte H.

Lote (53) - Xbee shield.

Lote (54) - Módulo Xbee Pro S2C wire antenna.

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:52:46:743 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 128,53

Data-Hora Fornecedor Lance

20/10/2021 23:26:55:891 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 912,00

Data-Hora Fornecedor Lance

20/10/2021 23:26:55:891 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 999,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:47:35:640 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 77,16

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:47:35:640 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 501,62

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 11:30:31:844 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 818,00

21/10/2021 11:30:14:028 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 820,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 11:30:42:669 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 138,00

21/10/2021 11:30:24:193 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 140,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:43:23:708 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 57,54
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Lote (55) - Placa de desenvolvimento Raspberry Pi4 model B.

Lote (56) - Case Raspberry Pi4 oficial.

Lote (57) - Real time clock RTC DS3231 para Raspberry Pi.

Lote (58) - Motor hat para Raspberry Pi.

Lote (59) - Placa Mega 2560 R3 com cabo USB.

Lote (60) - Sensor shield para placa Mega 2560 R.

Lote (61) - Placa Uno R3 com cabo USB.

Lote (62) - Sensor shield para placa Uno V 5.0.

 

    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

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:43:23:708 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 376,16

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 11:25:52:755 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 880,00

21/10/2021 11:24:50:656 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 898,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:37:40:489 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 88,67

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:37:40:489 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 31,67

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:37:40:489 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 586,55

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 11:45:40:875 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 500,00

21/10/2021 11:44:55:376 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 548,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:37:40:489 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 288,73

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 12:01:45:436 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 298,00

21/10/2021 11:45:24:358 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/10/2021 07:31:21:382 F. S. HELLWIG NACHTIGALL  R$ 113,50
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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 21/10/2021, às 09:50:25 horas, no lote (1) - Kit parafusos M2 M2.5 M3 M4 M5 com

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021,

às 14:51:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 14:51:07 horas, no lote (1) - Kit parafusos M2 M2.5 M3 M4 M5 com

160 peças. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com

as exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do

presente Lote. No dia 01/11/2021, às 15:44:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:44:52 horas, no lote (1) - Kit parafusos M2 M2.5 M3 M4 M5 com

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

seguinte: Ajuste para adequação do preço correto. No dia 01/11/2021, às 15:45:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:45:08 horas, no lote (1) - Kit parafusos M2 M2.5 M3 M4 M5 com

160 peças. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com

as exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do

presente Lote. No dia 04/11/2021, às 11:14:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:14:30 horas, no lote (1) - Kit parafusos M2 M2.5 M3 M4 M5 com

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

seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que

todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de

recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:14:30 horas, no lote (1) - Kit parafusos M2 M2.5 M3 M4 M5 com

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

empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 223,16.

 

    No dia 21/10/2021, às 09:27:31 horas, no lote (2) - Rolo de solda estanho fio 1mm 500 g. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

14:52:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 01/11/2021, às 14:52:29 horas, no lote (2) - Rolo de solda estanho fio 1mm 500 g. -

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

seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as

exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente

Lote. No dia 04/11/2021, às 11:14:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:14:49 horas, no lote (2) - Rolo de solda estanho fio 1mm 500 g. -

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:14:49 horas, no lote (2) - Rolo de solda estanho fio 1mm 500 g. -

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

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 364,96.

 

    No dia 21/10/2021, às 09:42:58 horas, no lote (3) - Alicate crimpador de terminais MODU

20-28AWG. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021,

às 14:53:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 14:53:01 horas, no lote (3) - Alicate crimpador de terminais MODU

20-28AWG. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de

acordo com as exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada

vencedora do presente Lote. No dia 04/11/2021, às 11:15:06 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:15:06 horas, no lote (3) - Alicate crimpador de terminais MODU

20-28AWG. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que

todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de

recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:15:06 horas, no lote (3) - Alicate crimpador de terminais MODU

20-28AWG. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 151,10.

 

    No dia 21/10/2021, às 09:32:14 horas, no lote (4) - Alicate desencapador de fios

automático 8 pol. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração
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foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia

01/11/2021, às 14:53:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 14:53:19 horas, no lote (4) - Alicate desencapador de fios

automático 8 pol. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de

acordo com as exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada

vencedora do presente Lote. No dia 04/11/2021, às 11:15:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:15:24 horas, no lote (4) - Alicate desencapador de fios

automático 8 pol. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que

todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de

recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:15:24 horas, no lote (4) - Alicate desencapador de fios

automático 8 pol. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 117,06.

 

    No dia 21/10/2021, às 09:47:23 horas, no lote (5) - Alicate descascador de fios 9 pol. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

14:54:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 14:54:25 horas, no lote (5) - Alicate descascador de fios 9 pol. -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No

dia 04/11/2021, às 11:16:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:16:04 horas, no lote (5) - Alicate descascador de fios 9 pol. -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:16:04 horas, no lote (5) - Alicate descascador de fios 9 pol. -

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

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 138,54.
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    No lote (6) - Alicate crimpador para cabo de telefonia e rede. - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 21/10/2021, às 09:29:59 horas, no lote (7) - Alicate amperímetro digital com

iluminação de garra. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No

dia 01/11/2021, às 15:00:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:00:26 horas, no lote (7) - Alicate amperímetro digital com

iluminação de garra. -  a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração

foi o seguinte: A proposta apresentada está acima dos valores médios de mercado, ou seja,

extrapola o valor obtido no Termo de Referência, sendo assim, resta desclassificá-la.

 

    No lote (8) - Conector MODU fêmea 1 via - 100 unidades. - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (9) - Conector MODU fêmea 2 vias - 100 unidades. - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (10) - Conector MODU fêmea 3 vias - 100 unidades. - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (11) - Conector MODU fêmea 4 vias - 100 unidades. - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (12) - Conector MODU fêmea 8 vias - 100 unidades. - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (13) - Terminal MODU fêmea - 100 unidades. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (14) - Terminal MODU macho - 100 unidades. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (15) - Kit capacitor eletrolítico com 200 peças de 15 valores. - não foram

encontradas propostas.

 

    No lote (16) - Capacitor cerâmico com 300 peças de 15 valores. - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (17) - Kit transistor TO-92 com 600 peças. - não foram encontradas propostas.

 

05/11/2021 Página 15 de 32

Clicksign 8519b11c-fbe5-4940-8a95-04609a69852d



    No dia 21/10/2021, às 09:40:53 horas, no lote (18) - Emenda rápida para fios. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às 15:02:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:02:06 horas, no lote (18) - Emenda rápida para fios. -  a situação

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

04/11/2021, às 11:16:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:16:38 horas, no lote (18) - Emenda rápida para fios. -  a situação

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

está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências

previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:16:38 horas, no lote (18) - Emenda rápida para fios. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S.

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 215,00.

 

    No dia 21/10/2021, às 09:41:22 horas, no lote (19) - Kit conector derivação de emenda

rápida com 5 peças. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No

dia 01/11/2021, às 15:04:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:04:27 horas, no lote (19) - Kit conector derivação de emenda

rápida com 5 peças. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de

acordo com as exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada

vencedora do presente Lote. No dia 01/11/2021, às 15:04:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:04:56 horas, no lote (19) - Kit conector derivação de emenda

rápida com 5 peças. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Ajustar preço. No dia 01/11/2021, às 15:05:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:05:34 horas, no lote (19) - Kit conector derivação de emenda

rápida com 5 peças. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de
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acordo com as exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada

vencedora do presente Lote. No dia 04/11/2021, às 11:16:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:16:52 horas, no lote (19) - Kit conector derivação de emenda

rápida com 5 peças. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto

que todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de

recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:16:52 horas, no lote (19) - Kit conector derivação de emenda

rápida com 5 peças. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 404,50.

 

    No lote (20) - Kit conector para cabos com 310 peças. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (21) - Kit LED 5mm com 200 peças de 10 cores. - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (22) - Fita LED RGB 5m. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (23) - Sensor de distância ultrassônico. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (24) - Sensor de corrente não invasivo 100ª. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (25) - Sensor de umidade e temperatura. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (26) - Sensor de fluxo de água. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (27) - Sensor de nível d�água. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (28) - Sensor de peso 50 kg célula de carga. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 21/10/2021, às 09:44:04 horas, no lote (29) - Sensor de proximidade infravermelho.

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:07:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:07:37 horas, no lote (29) - Sensor de proximidade infravermelho.

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

05/11/2021 Página 17 de 32

Clicksign 8519b11c-fbe5-4940-8a95-04609a69852d



seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as

exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente

Lote. No dia 04/11/2021, às 11:17:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:17:44 horas, no lote (29) - Sensor de proximidade infravermelho.

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:17:44 horas, no lote (29) - Sensor de proximidade infravermelho.

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S.

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 347,10.

 

    No dia 21/10/2021, às 09:28:25 horas, no lote (30) - Sensor termopar tipo K 800°C. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:08:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:08:02 horas, no lote (30) - Sensor termopar tipo K 800°C. -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No

dia 04/11/2021, às 11:18:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:18:03 horas, no lote (30) - Sensor termopar tipo K 800°C. -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:18:03 horas, no lote (30) - Sensor termopar tipo K 800°C. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S.

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 495,00.

 

    No lote (31) - Sensor de gás MQ-7 monóxido de carbono. - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (32) - Sensor de proximidade indutivo NPN 6-36V. - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (33) - Sensor de gás GLP e gás natural. - não foram encontradas propostas.
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    No lote (34) - Sensor de poeira e fumaça. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (35) - Sensor de chama grove com cabo. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 21/10/2021, às 10:27:01 horas, no lote (36) - Sensor magnético de fim de curso. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:08:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:08:58 horas, no lote (36) - Sensor magnético de fim de curso. -

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

seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as

exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente

Lote. No dia 04/11/2021, às 11:18:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:18:43 horas, no lote (36) - Sensor magnético de fim de curso. -

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:18:43 horas, no lote (36) - Sensor magnético de fim de curso. -

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

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 194,20.

 

    No dia 21/10/2021, às 10:28:27 horas, no lote (37) - Módulo conversor HX711 para sensor

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021,

às 15:09:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:09:34 horas, no lote (37) - Módulo conversor HX711 para sensor

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

foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com

as exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do

presente Lote. No dia 04/11/2021, às 11:19:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:19:02 horas, no lote (37) - Módulo conversor HX711 para sensor

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

seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que

todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de
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recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:19:02 horas, no lote (37) - Módulo conversor HX711 para sensor

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

empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 148,30.

 

    No dia 21/10/2021, às 10:41:00 horas, no lote (38) - Módulo relé 5V 8 canais. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às 15:10:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:10:00 horas, no lote (38) - Módulo relé 5V 8 canais. -  a situação

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

04/11/2021, às 11:19:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:19:30 horas, no lote (38) - Módulo relé 5V 8 canais. -  a situação

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

está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências

previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:19:30 horas, no lote (38) - Módulo relé 5V 8 canais. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S.

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 978,00.

 

    No dia 21/10/2021, às 10:17:53 horas, no lote (39) - Válvula de vazão solenóide para

água 12V DC. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021,

às 15:10:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:10:23 horas, no lote (39) - Válvula de vazão solenóide para

água 12V DC. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de

acordo com as exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada

vencedora do presente Lote. No dia 04/11/2021, às 11:19:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:19:47 horas, no lote (39) - Válvula de vazão solenóide para

água 12V DC. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que

todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de

recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:19:47 horas, no lote (39) - Válvula de vazão solenóide para

água 12V DC. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 272,00.

 

    No dia 21/10/2021, às 10:22:13 horas, no lote (40) - Módulo relé de estado sólido SSR 2

canais 5V. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021,

às 15:10:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:10:51 horas, no lote (40) - Módulo relé de estado sólido SSR 2

canais 5V. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com

as exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do

presente Lote. No dia 04/11/2021, às 11:20:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:20:14 horas, no lote (40) - Módulo relé de estado sólido SSR 2

canais 5V. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que

todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de

recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:20:14 horas, no lote (40) - Módulo relé de estado sólido SSR 2

canais 5V. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 312,50.

 

    No dia 21/10/2021, às 10:19:47 horas, no lote (41) - Módulo filtro LC RTF. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às 15:12:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:12:03 horas, no lote (41) - Módulo filtro LC RTF. -  a situação do

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

04/11/2021, às 11:20:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 04/11/2021, às 11:20:44 horas, no lote (41) - Módulo filtro LC RTF. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está

sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no

edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:20:44 horas, no lote (41) - Módulo filtro LC RTF. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. HELLWIG

NACHTIGALL com o valor R$ 156,15.

 

    No dia 21/10/2021, às 10:32:13 horas, no lote (42) - Cabo flat colorido 20 vias 1m. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:14:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:14:15 horas, no lote (42) - Cabo flat colorido 20 vias 1m. -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No

dia 04/11/2021, às 11:21:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:21:04 horas, no lote (42) - Cabo flat colorido 20 vias 1m. -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:21:04 horas, no lote (42) - Cabo flat colorido 20 vias 1m. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S.

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 348,60.

 

    No dia 21/10/2021, às 10:18:54 horas, no lote (43) - Relé de estado sólido SSR 3-32V DC

40ª. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:14:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:14:47 horas, no lote (43) - Relé de estado sólido SSR 3-32V DC

40ª. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as

exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente

Lote. No dia 04/11/2021, às 11:21:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 04/11/2021, às 11:21:24 horas, no lote (43) - Relé de estado sólido SSR 3-32V DC

40ª. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:21:24 horas, no lote (43) - Relé de estado sólido SSR 3-32V DC

40ª. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F.

S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 243,65.

 

    No lote (44) - Chave micro switch 3 terminais. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 21/10/2021, às 10:20:45 horas, no lote (45) - Filtro de linha 8 tomadas 8ª bivolt. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:19:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:19:16 horas, no lote (45) - Filtro de linha 8 tomadas 8ª bivolt. -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No

dia 04/11/2021, às 11:21:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:21:47 horas, no lote (45) - Filtro de linha 8 tomadas 8ª bivolt. -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:21:47 horas, no lote (45) - Filtro de linha 8 tomadas 8ª bivolt. -

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

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 128,52.

 

    No dia 21/10/2021, às 10:44:17 horas, no lote (46) - Fonte chaveada 12V 33ª 400W. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:19:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:19:51 horas, no lote (46) - Fonte chaveada 12V 33ª 400W. -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No
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dia 04/11/2021, às 11:22:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:22:02 horas, no lote (46) - Fonte chaveada 12V 33ª 400W. -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:22:02 horas, no lote (46) - Fonte chaveada 12V 33ª 400W. -

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

TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA com o valor R$ 912,00.

 

    No dia 21/10/2021, às 11:20:22 horas, no lote (47) - Fonte chaveada 24V 16.7ª 400W. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:20:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:20:20 horas, no lote (47) - Fonte chaveada 24V 16.7ª 400W. -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No

dia 04/11/2021, às 11:22:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:22:18 horas, no lote (47) - Fonte chaveada 24V 16.7ª 400W. -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:22:18 horas, no lote (47) - Fonte chaveada 24V 16.7ª 400W. -

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

TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA com o valor R$ 999,00.

 

    No lote (48) - Pulseira antiestática ESD com cabo para aterramento. - não foram

encontradas propostas.

 

    No dia 21/10/2021, às 11:29:00 horas, no lote (49) - Luz de inspeção LED com imã e

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021,

às 15:24:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:24:14 horas, no lote (49) - Luz de inspeção LED com imã e
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gancho. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as

exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente

Lote. No dia 04/11/2021, às 11:22:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:22:38 horas, no lote (49) - Luz de inspeção LED com imã e

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

seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que

todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de

recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:22:38 horas, no lote (49) - Luz de inspeção LED com imã e

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

empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 77,16.

 

    No dia 21/10/2021, às 11:10:03 horas, no lote (50) - Placa de circuito impresso dupla face.

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:25:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:25:00 horas, no lote (50) - Placa de circuito impresso dupla face.

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

seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as

exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente

Lote. No dia 04/11/2021, às 11:22:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:22:53 horas, no lote (50) - Placa de circuito impresso dupla face.

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:22:53 horas, no lote (50) - Placa de circuito impresso dupla face.

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S.

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 501,50.

 

    No dia 21/10/2021, às 11:31:35 horas, no lote (51) - Ethernet shield W5500. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às 15:25:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 01/11/2021, às 15:25:52 horas, no lote (51) - Ethernet shield W5500. -  a situação

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

documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do

Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

04/11/2021, às 11:23:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:23:26 horas, no lote (51) - Ethernet shield W5500. -  a situação

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

está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências

previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:23:26 horas, no lote (51) - Ethernet shield W5500. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. HELLWIG

NACHTIGALL com o valor R$ 818,00.

 

    No dia 21/10/2021, às 11:37:28 horas, no lote (52) - Motor shield L293D driver ponte H. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:26:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:26:16 horas, no lote (52) - Motor shield L293D driver ponte H. -

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

seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as

exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente

Lote. No dia 04/11/2021, às 11:23:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:23:44 horas, no lote (52) - Motor shield L293D driver ponte H. -

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:23:44 horas, no lote (52) - Motor shield L293D driver ponte H. -

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

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 138,00.

 

    No dia 21/10/2021, às 11:16:33 horas, no lote (53) - Xbee shield. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às 15:29:09 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 01/11/2021, às 15:29:09 horas, no lote (53) - Xbee shield. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A documentação e

a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências do Edital nº

017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No dia

04/11/2021, às 11:24:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:24:00 horas, no lote (53) - Xbee shield. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O presente lote está sendo

adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as exigências previstas no edital

foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:24:00 horas, no lote (53) - Xbee shield. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL

com o valor R$ 57,54.

 

    No dia 21/10/2021, às 11:19:18 horas, no lote (54) - Módulo Xbee Pro S2C wire antenna. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:30:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:30:27 horas, no lote (54) - Módulo Xbee Pro S2C wire antenna. -

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

seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as

exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente

Lote. No dia 04/11/2021, às 11:24:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:24:15 horas, no lote (54) - Módulo Xbee Pro S2C wire antenna. -

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:24:15 horas, no lote (54) - Módulo Xbee Pro S2C wire antenna. -

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

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 376,16.

 

    No dia 21/10/2021, às 11:28:23 horas, no lote (55) - Placa de desenvolvimento Raspberry

Pi4 model B. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021,

às 15:31:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 01/11/2021, às 15:31:48 horas, no lote (55) - Placa de desenvolvimento Raspberry

Pi4 model B. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de

acordo com as exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada

vencedora do presente Lote.. No dia 04/11/2021, às 11:26:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:26:54 horas, no lote (55) - Placa de desenvolvimento Raspberry

Pi4 model B. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que

todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de

recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:26:54 horas, no lote (55) - Placa de desenvolvimento Raspberry

Pi4 model B. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA com o valor R$

880,00.

 

    No dia 21/10/2021, às 11:21:16 horas, no lote (56) - Case Raspberry Pi4 oficial. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:32:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:32:47 horas, no lote (56) - Case Raspberry Pi4 oficial. -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No

dia 04/11/2021, às 11:27:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:27:14 horas, no lote (56) - Case Raspberry Pi4 oficial. -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:27:14 horas, no lote (56) - Case Raspberry Pi4 oficial. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S.

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 88,67.

 

    No dia 21/10/2021, às 11:19:38 horas, no lote (57) - Real time clock RTC DS3231 para

Raspberry Pi. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021,

às 15:33:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:33:05 horas, no lote (57) - Real time clock RTC DS3231 para

Raspberry Pi. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de

acordo com as exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada

vencedora do presente Lote. No dia 04/11/2021, às 11:27:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:27:28 horas, no lote (57) - Real time clock RTC DS3231 para

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

seguinte: O presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que

todas as exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de

recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:27:28 horas, no lote (57) - Real time clock RTC DS3231 para

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

empresa F. S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 31,67.

 

    No dia 21/10/2021, às 11:58:06 horas, no lote (58) - Motor hat para Raspberry Pi. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:33:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:33:50 horas, no lote (58) - Motor hat para Raspberry Pi. -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No

dia 04/11/2021, às 11:50:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:50:48 horas, no lote (58) - Motor hat para Raspberry Pi. -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:50:48 horas, no lote (58) - Motor hat para Raspberry Pi. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S.

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 586,54.
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    No dia 21/10/2021, às 12:01:59 horas, no lote (59) - Placa Mega 2560 R3 com cabo USB.

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:35:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:35:16 horas, no lote (59) - Placa Mega 2560 R3 com cabo USB.

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

seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as

exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente

Lote. No dia 04/11/2021, às 11:51:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:51:03 horas, no lote (59) - Placa Mega 2560 R3 com cabo USB.

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:51:03 horas, no lote (59) - Placa Mega 2560 R3 com cabo USB.

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

IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA com o valor R$ 500,00.

 

    No dia 21/10/2021, às 11:52:26 horas, no lote (60) - Sensor shield para placa Mega 2560

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:35:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:35:53 horas, no lote (60) - Sensor shield para placa Mega 2560

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

seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as

exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente

Lote. No dia 04/11/2021, às 11:51:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:51:29 horas, no lote (60) - Sensor shield para placa Mega 2560

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:51:29 horas, no lote (60) - Sensor shield para placa Mega 2560

R. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F.

S. HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 288,70.
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    No dia 21/10/2021, às 12:09:05 horas, no lote (61) - Placa Uno R3 com cabo USB. -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:36:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:36:28 horas, no lote (61) - Placa Uno R3 com cabo USB. -  a

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

A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as exigências

do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente Lote. No

dia 04/11/2021, às 11:51:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:51:55 horas, no lote (61) - Placa Uno R3 com cabo USB. -  a

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:51:55 horas, no lote (61) - Placa Uno R3 com cabo USB. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa F. S.

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 298,00.

 

    No dia 21/10/2021, às 12:14:39 horas, no lote (62) - Sensor shield para placa Uno V 5.0. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/11/2021, às

15:37:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2021, às 15:37:02 horas, no lote (62) - Sensor shield para placa Uno V 5.0. -

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

seguinte: A documentação e a proposta apresentadas foram enviadas de acordo com as

exigências do Edital nº 017/2021, para tanto a empresa é declarada vencedora do presente

Lote. No dia 04/11/2021, às 11:52:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/11/2021, às 11:52:09 horas, no lote (62) - Sensor shield para placa Uno V 5.0. -

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

presente lote está sendo adjudicado ao licitante declarado vencedor, visto que todas as

exigências previstas no edital foram cumpridas e não houve interposição de recurso.

 

    No dia 04/11/2021, às 11:52:09 horas, no lote (62) - Sensor shield para placa Uno V 5.0. -

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

HELLWIG NACHTIGALL com o valor R$ 113,50.
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    No dia 21/10/2021, às 08:40:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - F. S. HELLWIG NACHTIGALL, no lote

(46) - Fonte chaveada 12V 33ª 400W. O motivo da desclassificação foi: A referida empresa

está sendo desclassificada em razão de ter apresentado a proposta em desacordo com o

valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 21/10/2021, às 08:41:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ELIESER PETER

HESSLER - desclassificou a proposta do fornecedor - F. S. HELLWIG NACHTIGALL, no lote

(47) - Fonte chaveada 24V 16.7ª 400W. O motivo da desclassificação foi: A referida

empresa está sendo desclassificada em razão de ter apresentado a proposta em desacordo

com o valor de referência, conforme item 5.6.2. do Edital.

 

    No dia 04/11/2021, às 17:51:04 horas, a autoridade competente da licitação - CESAR

DALMOLIN BERGOLI - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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.

 

ELIESER PETER HESSLER

Pregoeiro da disputa

 

CESAR DALMOLIN BERGOLI

Autoridade Competente

 

FERNANDA KAROW REICHOW

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
37.255.451/0001-80 F. S. HELLWIG NACHTIGALL

20.793.262/0001-68 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA

53.775.862/0001-52 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
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