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ObtOT 12021 e 27 togtzi2l , calcúlados pela fórmula Mediana das Píoposta s Finêis.

- 1 preÇo de Aquisiçoes e contÍatações srmila.es de outÍos entes públicos homologadas/adiudicâdas no dia l310412021, calcolado pela

íóímula t\.lediana dâs PÍopostas Frnais.

Item 100 - Disjuntor tíirásico de 70 ampéres - tipo NEMA

- 2 píeços do portal Compías Governamentais praticados pela AdministÍação Pública de licitações homologadas/adjudicadas entÍe os dias

2610812021 e 27109/2021, calculados pela fóímula Mediana das Propostas Finais

Item 102 - Enforca gato com as seguintes medidas 100 x 2,5 mm, 140 x 3,6 mm, '190 x 48 mm,200 x 2.5 mm,200 x 3,6 mm,300 x 4,8 mm.

370 x 4,8 mm, 370 x 7,6 mm.

- I preço do portal CompÍas Governamentais praticados pela AdmioistÍação Pública de licitaÇoes homologadavadjudicadas no dia

2410812021 , calculado pela fórmula Mediana das Propostas Fina is.

Item 103 - Engate de PVC flexivel de 40 cm

Item '104 - Enxadão estreito com cabo de madeiÍo l30cm

- 2 preços do ponalCompras Governamentais píaticados pela Administíação Pública de lacitaçôes homologadas/êdjudicadas entÍe os diâs

12/OAl2021 e 251O8t2021, çalçulados pela íóÍmula Mediana das Propostas lnrqais.

Item 105 - Escada metálica com 7 degraus, com cinta de segurança

- 2 pÍeÇos do ponal Compras Governamentais praticados pela Adminiskaçáo Pública de licitações homologadas/adludicadas entre os dias

08/0912021e l0/09/2021. calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

- I preço deAquisições e contrataçôes similêres de outros entes públicos homologadas/adjudacadas no dia 29109/2021, Çalculado pela

fórmula Mediana das Propostas Frnais.

Item 106 - Escadâ padíão Copel íibr8 de vidro 3.60 x 6,00 metros - '12/20 degÍaus

- 'l preço do portalCompras Governêmentaispraticados pela AdministÍaÇão Pública de licitações homologadasladjudicadas no dia

3l/05/2021, calculêdo pela fórmula Mediana das Propostas lniciais.
- 1 preço do portalCompras covernamentais praticados pela Administíação Pública de licitaÇôes homologadas/adjudicadas no dia

04/05/2021, calculado pela fórmula Médiâ Saneada das PÍopostas Finais.

- I píeço do ponal CoÍnpías Govêmaínentâis píaticados pela Administração Pública d€ licitações hoínologâdayadjudicadâs no dia

25108/2021, calculado pela Íórmula irediana das Propootas lniciais.
- 2 pÍeços de Aquisi@s e cootÍatações siÍnilaÍes de oúros entes públicos hoínologâdayadjudicâdas eoúe os dias27lo5no21 e OyOA2ü21

calculâdos p€la íóímula Lêdiana dâs Propostas lniciais.

Item 108 - Espuma expansiva 500 ml

- 2 preçosdo portalCompras GoveÍnamentais praticados pela Adminrstração Pública de licitaÇôes homologadas/adjudicadas entre cs dias

16107/2021e 31/08/2021, calculados pela fórmula Mediana das PÍopostas lniciais.
- 1 preço do SINAPI (pesquisa publicada em midia especializada), coletado no dia 01/08/2021 00:00:00
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Item 101 - Eletrodo 3.25 universal. Caixa de 5 kg

- 2 píeços do poÍtalCompras Goveínarnentais praticados pela Adminislração Pública de licÍtações homologadas/adjudicadas enúe os dias

2OlO4l2O21 e01l1gl202l. calculados pela Íó.mula Mediana das Propostas lnicrais.
-l preço de Aquisifoes e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 08/09/2021. calculado pela

Íóímula Mediana das Propostas Frnais.

- 2 preços do ponal Compras Goveínamentais praticados pela Àdmioistração Pública de licitações homoloqadas/âdjudicâdas e.rtre os dias
1710512021 e 2710512021, calcúados pela fórmula lrediana das Píopostas lniciais.
- I preço deAquisjÇões e contÍatações similares de outros entes públicos homologadês/adjudicadês no dia 24108/202'1, calcu,âdo pela

Íóínula Mediana dâs PÍopostas lniciars.

Item 107 - Espude em EVA para vâso sanilário
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Item 109 - Esquadro de l6;com cabo de alumÍnio lâmina em aço, com gÍavação de baixo Íelevo

- t preço do portal Compras Goveínamentais praticados pela Administraçâo Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia

l8/05/202'1, calculado pela fóímula Mediafla das Propostas lniciais.

Item I lo - Esticâdor leve paÍa cabo de aço de lâ gancho x olhal

- I preço do portal CornpÍas GovemaÍnentais praücados pela Âdministração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia

3l/08/202'1, calculado pela fórmula Mediana das Propostas lniciais.

liem t l2 - Fechadura para banheiro tráÍego médio

- 1 preço do portal CompÍas Governamentais praücados pela AdministÍação Pública de licitaÇôes homologadas/adjudicadas no dia
08/09/202'1, calculado pela fóímula Mediana das Píopostas lniciais.
- I preço de Aquisiçoes e contÍataçôes similaresd€ outíos entes públicos homologadas,/adjudicadas no dia 17105/2021, calculado pela

ÍóÍmulâ Mediana das PÍopostâs lniciais.
- 1 píeço do SINAPI (pesquisa publicada em mÍdia especializada), coletado no dia 0'l /08/2021 00:00:00

Item I l3 - Fechadura pâra uso externo lráÍego médio

- 2 preços do portâl Comprâs Governaínentais pÍaticados pela AdministÍação Ajblica de licitaçõês horÍplogdas/adjudicâdas enúe os dias

27logl2A21 e 01/1012021, calculados pela fórmuh Mediana das Propostas lniciais.
- I pÍeço de Aquisiçôes e conlrataçôes §milaÍes de outros entes públicos hoínologadas/adjudicadas no dia 30/09/202'1. calculado pela

Íóímula Mediana das PÍopostas lniciais.

Item I l4 - Fechadura tetra sem maçaneta.

- 2 preços do poÍtal CompÍas Governamentais praticados pela AdministÍaÇão Pública de licitaçoes homoloqadas/adludicadas entre os dias

26/0'll2o21 e 2310812021, calculados pela fórmula Mediana das PÍopostas Finais.

Item 115 - Fio de nylon Íedondo para roçadêira e aparadoÍes de grama com espessura de 3 mm. Rolo com 500 mts

- I preço do poÍtal Compras GovemaÍnentais pÍaücados pela Administração Pública de licitaçôes hornologadayadjudicadas no dia

0l /05/202 1 , calculado pêla fórmula [rediana das Propostas lniciais.

\..rem 116 - Fio elétrico flexível 1.5 mm Rolo com 1O0 mts

- 1 preço do ponal CompÍas Governarnentais praticados pela AdministraÇão Pública de licitaçóes horÍElogadavadjudicadas no dia

27 l09l2o2l , calcr.]lado pela ÍóÍmula Mediana das Propostas ,niciais.
- I pÍeço do portalCompras Governamentais píâücados pela AdministrêÉo Púbtica de licitações homologadas/adjudicadas no dia

16,/0812021, câlculado pela íórmula Media Saneada das Propostas Finâis.

Item I l7 - Fio eletíico flexível 2,5 mm Rolo com 100 mts

- 2 píeços do portalCompras GovernaÍnentais pÍâticados pela Administração Públicâ de licitaçôes homologadas/adjudicadas enlre os dias

2ol07l2O21e 16/08/2021, calculados pela ÍóÍmula Mediana das PÍopostas Finais.

Item 118 - Fio elétÍico flexivel4,0 mm Rolo com 100 mts

- I pÍeço do portal Compras Governarnentais praticados pela Administração Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dra

29lO4l2O2-1, calculado pela fóímula Mediana das PÍopoías lniciais.

Item 'l l9 - Fita crepe com 50 mm x 50 m

- 2 preços do ponal Comp.as GovernâÍnentais píaticados pela Administraçao Pública de licitaÇôes homologadas/adjudicâdãs entre os dias

2610812021 e Oglo9l2021, calculados pela fóímula Mediana das Propostâs lniciais.
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Item 1l'l - Facão com lâmina em aço 16, com bainha.

- 2 preços do ponal Compras Governamentais praticados pela AdministÍagão Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias

12/0712021e 23108/202,], calculados pela Íórmula Mediana das Propostas lniciais.
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- 'l píeço de Aquisiçóes e contrataçôes similâres de outÍos entes públicos hoínologadas/adjudicadas no daa 05/05/2021, calculado pela

íóÍmulâ Mediana dâs PÍopostas lniciais.

Item'120 - Fitâ dupla Íace 12mm x 5 M l'linha

-'l preço de Aquisições e contratações similarês de oúíos entes públicos homologadas/adjudicadâs no diê 20105/202'1, calculado pela

fóímula Mediana das Propostas lniciais.

Item l2l - Fita elétÍica alta tensão com l0 m

- I píeço do poítal Compías Goveínamentais praticados pela Administração Pública de licitaçô€s homologadas/adjudicadas no dia

29t0412O21 , calculado pela íórmula Mediana das Propostas lniciais.

Item 122 - Fita isolãnte pÍeta anti-chamas com l9 mm x 20 m

-2 preços do portalCompras Governarnentais pralicados pela Adminiskação Pública de licitaçoes homologadas/adjudicadas enke os dias

17lOSl2O21e 26108/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas lniciais.
- 1 preço de Aquisiçóes e contÍatações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 08/G7l2021, calculado pela

íórmula Mediana das Propostas lniciais.

tem 123 - Fita veda rosca de 1,8 mm de largura e'10 m

- 2 pÍeços do ponal CompÍas GoveÍmmentais praticados pela Mministração Públicâ de licitâçôes homologadas/ad,udicadâs entre os dias

1 OSn021 e 01 1061202l, calculadospêla Íúmula MediaÍla das Propo*as lniciais.
- I preço de Aquisições e contrat@es similares de oútros entes públicos hornologadas/adiudicadas no dia 08/l0/2021, calculado pela

fórmula Mediâna das PÍopostâs lniciais.

Item '124 - Fita zeb.ada para demarcação, sem adesivo medindo 70 mm x 200 m

- 2 preços do portêl Comprâs Governamentais praticados pela AdminiskâÇão Pública de licilaçôes homologadâs/âdjudicadas entre os dias

0111012021e 05/10/2021, calculados pela Íórmula Mediana das Propostâs lniciais.

Item 125 - Fitilho de PVC cor cinza

- I prêço do portal Compras GoveÍnaÍnentais píaücados pela Administíação Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia

03/08/202t. calculado pela Íórmula Mediana das PÍopostas Finâis.

- t preço do portal Compras covernarnentais Faticados pela Administração Pública de licitaÇoes hoÍrploqadavadjudicadas no dia

30/06/2021, calculado pela fórmula Mediana das PÍopo§as hiciais.

:em 126 - Fixador de calcom 150 ml

-2 preços do ponalCompÍas Governamentais pÍaticados pela AdminiskaÇão Pública de licitações homologadas/adludrcadas entÍe os dras

23108/202\ e 3l108/2021. calculados pela fóÍmula Mediana das Propostas lniciais.

Item 127 - Flexível de PVc com 40 cm

- 2 pÍeços do poÍtal compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias

27lO5nO21e30/0712021. calculados pela fóÍmub Mediam dâs Propostas lniciais.
- 1 pÍeço de Aquisições e contrataçôes §milares de outÍos entes púbficos hornologadas/adjudicadas no dia 24108/2021, calculado pela

fórmula Medisna das PÍopostas lniciais.

Item 128 - Foice lados diíeito e esqueÍdo com cabo de madeira

-2 preços do portalCompras Govemamenlais praticados pela Administração Pública de licitâçôes homologadas/adjudicadas entre os dias

lAlOSl2O2l e 05/08/2021, calculâdospela fóÍmula Medianâ das Píopostas hiciais.

Item 129 - Formão chanfÍado lá; com cabo de madeira

- I preço do ponal Compras Governarnentais píaticados pela Administração Rlblica de licitaçôes hornolggadas/adiudicadas no dia
'l 8/05/202 1 . calculado pela fórmula iitediana das Propostas lniciais.
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Item 13'l - Formão chanírado I com cabo de madeira

- 1 preço do porlal Compras Governamentais praticâdos pela AdministÍação Pública de licitaçôes homologadavâd.iudicâdas no dia
1uogno21, calcul&o pela íórmula Mediana das Propostas Finais.

Item'133 - Forro de PVC com 20 cm de largura

- 2 preços do ponal Comprâs Governamentars praticados pela AdministraÇão Públca de licitações homologadas/adjudicadas entíe os dias
1110612021 e 05/08/2021, calculados pela Íórmula Média Saneada das Propostas Finais.

\- - I pÍeço do SINAPI(pesquisa publicada em mídia especializada), cohtado no dia 0l/08/2021 00:00:00

Item 135 - Grafiato. BaÍica com 25k9, cor a definir

- 2 p.eços do portal Compras Governar€ntais pralicados pela Administrâçtu Públicâ de licitaçóes homologadas/adjudicadas entre os dias

O6/OgnO21 e31lOA202l. calculados pelâ Íórmula Mediana das Propostâs Finais.

Item '137 - Haste aterramento cobÍeado 5/8 x 2,40 m

- 2 preços do portal CompÍas GovemaÍnentais praticados pela Administraçâo Pública de licitaçies homoloqadayadjudicadas entre os dias

2110612021 e 11lOAl202l, calculados pela Íórmula l,lediana das Propostas lniciais.

Item 139 - Herbicida mata mato I litro

- 1 píeço de Aquisiçôes e contrataçôes similares de outros entes públicos hoÍnologadas/adjudicâdâs no dia 25108/202'l, calculado pela

Íórmula Mediana das PÍopostas Finais.
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Ítem 130 - Formão chanfÍado ta com cabo de madeira

- I preço do portalCompras GoveÍnaÍnentais praticados pela AdministÍaÇáo Pública de licitaÇões homologadas/adjudicadas no dia

05/05/2021, calculado pela fórmula Mediana das PÍopostas lniciais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similaÍes de outros entes públicos homologadas/adjudicâdas no dia l4l0512021 , calculado pela

fórmula l,4ediana das PÍopostas lniciais.

Item 
,]32 - Formão chanÍrado 3/8com cabo de madeira

- 1 pÍeço do portal Compras Goveínamentais pralicados pela AdministraÇão Pública de licitaçóes homologadas/adjudicadas no dia
l8/05/2021. calculado pela fóÍmula Mediana das Propostas lniciais.

Item 134- Garfo para Íolo de pintura de 23cm com bucha de retenção

- 2 preÇos de AquisiÇoes e contrêtaÇôes similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 27104/2021 e06/0812021,
cêlculados pela fórmula [.4ediana das PÍopostas lniciais.

Item 136 - GÍampo liso para cerca

- 2 preços do portal Compras GoveÍnamentais praticados pela Admioistíação Pública de licitaÇões homologadas/adludicadas entíe os dias
16/0812021e 05/10/202'1, calculados pela fórmula Mediana das Propostas lniciais.
- I preço de Aquisições econtÍâtaçôes similaÍes de outros entes públicos homologadas/ãdjudicadas nodia 05/0212021, calculado pela

Íórmula Mediana das Propostas lniciais.

Item'138 - Haste paralelha com y. x 35 cm, completa, Embalagem com 100 unidades

- I preço de Aquisições e contÍêtaçôes similares de outÍos entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 06/08/202'1, calculado pela

íóímula Mediêna das ftopostas Iniciais.

Item 140 - HoloÍote BeíletoÍ de Led 200W Branco FÍio Slim

- 1 preço de Aquisiçôes e contratâções similares de outÍos enles públicos homologadas/adjudicadas no dia 24105/202'1, calculado pela

Íórmula Mediana das Píopostas Frnais.

ffi
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Item t 4t - lnseticida em pó alto poder rêsidual indicado para controle de baratas, pulga e formigas. Pacote com 1kg. K{thrine ou similaÍ

- 2 preços do portalCompras Governamentais praticados pela Administraçao Pública de licitaçoes homologadas/adjudicadas entre os dias

16t06/2021 e 22107 t2O21, calculados pela fóímula Mediana das PÍopostas lniciais.

Item 142 - lnterruptoí com espelho cor branca e I tecla+tomada 2 polos + terra - 204

- 1 preQo do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Públiea de licitaçoes homologadas/adjudicadas no dia

l6/07/2021, calculado pela Íórmula Mediana das Propostas lniciais.

Item 143 - lnterÍuptores com espelho cor branca e I tecla

- I preço do portal CompÍas Governamentâis praticados pela Administração Pública de licitaçoes homologadas/adjudicadas no dia

2710912021, calculado pela Íóímula Mediana das Propostas Finais.

- 'l pÍeço de Aquisições e contrataçôês similares de outÍos entes públicos homologadas/adjudicâdas no dia 27109/2021, calcúlado pela

Íórmula Mediana das Propostas lniciais.
- I preço de Aquisiçôes e contrataçôês similares de outÍos entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 23106/2021, calculado pela

fórmula Mediana das Propostâs Frnais.

Item 144 - lnteÍruptoÍes com espelho cor branca e 2 teclas

- l p.eço do portalCompras coveroaÍnentais praticados pela AdministÍação Pública de licitaçtos homoloqadas/adjudicadas no dia

09/09/2021, calculado pela fórmula Mediana das PÍopostas lniciais.
- 1 p.eço do portalCompras GoveÍnaÍnentais praticados pela Administração Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia

2610812021, calculado pela Íórmula Mediana das Propostas Finais.

- l pÍeço deAquisiÇoes e conlrataÇóes similares de oúros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 15/06/202'1, calculado pela

íórmula Mediana das PÍopostas Frnais.

Item t 45 - lnterruptores com espelho coÍ bÍanca e 3 teclas

- 2 pÍeçls do poÍtal Compras GovernaÍnentâis praticados pela Adminislração Publicâ de licitaçôes hoínologadayadrudicâdas €ntre os dias
-16107 l2l2-l e 26/M/202'l . calculados pela fóÍmula Mediana das kopostas Finâis.
. I pÍeço de Aguisi(Ées e contÍatações similâres de outros entes Biblhos hoínologadayad.iudicúas no dia 27 /@l2o2l, calculado pela

Íórmula Mediana das Píopostas Finais.

Item 146 - lnterruptores tipo pêra

- I preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administíação Pública de licitacões homologadas/adjudicadas no dia

26/08/2021, câlculado pela íóÍmula Mediâna dês Propostâs Finais.

\rdem 147 - Janela de Aço linha silenfort dê coÍrer cor g.ade quadÍiculâda massa ertema com divisão 1.00x1,50x0,14 numero de Íolha oil

- 2 pÍeços do poítal Compras GovemaÍnenlais praticados p€la AdministÍâção PúUica de licitcões homologadas/adjudicadas entÍe os dias

11lOSnO21 e I20712021, calculados pela fóÍmula Mediana das PÍopostas loiciais.

Item 148 - Jogo de Chaves Perfil Tork 09 Peças com guia

- I preço do portal CompÍas Governamentais pÍaticados pela AdministraÇão Públlca de licitaçôes homoloqadas/adludicadas no dia
I8/05/2021, calculado pela fórmula Mediana das P.opostas lniciais.

Item 149 - Lamina para Mâquina de coítar gÍama com 02 ponlas. Furo 20mm

- I preço de Aqúisiçoes e contíataçõ€s similares de outíos entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 19/07/2021. calculâdo pelâ

fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 150 - Lâmpada a vapor dê sódio '150 watts x 220 volts ovóide difuso base E40 tonalidade dourada

- 'l preço de Aquisiçôes e contíâtações similaÍes de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 23107/2021, calculado pela

Íórmula Mediâna das Propostas lniciais.
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Item '151 - Lâmpada de LED l8w tubular 1,20 mts. branco Írio bivolt

- 
.l preÇo de AquisiÇoes e contÍatações similares de outÍos entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29104/202'1. calculado pela

Íórmula Mediana das ProDostas lniciais.

Item 153 - Lâmpâda mista 250 Watt§ 220 V E27

- 't pÍego do ponal CompÍas Governamentais pÍaticados pela AdministraÇâo Pública de licitaÇo€s homologadas/adjudicadas no dia

26108/2021, calculado pela fórmula Meúana das Píopostas lntciais.

- t preço do portalCompras covernaÍnentais praticados pela Administíaqão Pública de licitaçoes homologadasladjudicadas no dia

2OtO7l2O21, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais

- l preço do SINAPI (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 0l/08/202.] 00:00:00

Item 155 - Lavatório com coluna cor a definir

- 2 preços do poítal CompÍas Governaínentais pÍaticados pela Administração Pública de licitâçôes ho{nologsdas/adjudicdas €ntre os dias

28n6n121e 23108/2021, calculados pela íórmula Mediana das Propostas Finais.

- I preço do SINAPI (pesquisa publicada em Írúdiâ esp€ciâlizada), cobtado no dia 0l /0í2021 00:00:00

Item 157 - Linha para pedÍeiro de nylon no 0lO0

- I preço do portal Compías Governamentais píaticados pela AdministraÇão Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia

Ol /07/2021, calculado pela íú mula Mediana das Propostas lniciais.

5{6

Item 159 - Lixa para massa N' 100

- 2 preÇos do ponalCompras Governamentais praticados pela Administrêção Públrca de licitaçoes homologadas/adludicadâs entre os dias

OSlOBl2O2l e 25tOAt2O21, calculados pela fórmula Mediana das Propostas lniciais

- I prêço de Aquisições e contratâçô€s srmilaíes de outros entes públicos homologadas/ad.iudicadas no dia 14/07/2021, calculado pela

Íórmula Mediana das PÍoposlas Finais

ltEt RoleLóíio oetú lb üe 1?,11rzJ,21 t 0:35:10 (P 17.92 7 154)

E*ffi ctcno vãia"çeo: JxlóST83Rm6olocg6alrrt f+gHtrczoutt tro,rtlHt rêogik%tfr3uoKlhdo%i'bÍ
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Item'152 - Lâmpada espiral46 watts.l2Twolts

-.t pÍeç.o de Aquisções e contíataçôes similares de outíos entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 07/05/2021, calculado pelâ

íórmula Mediana das Propostas lniciais.

-1píeçodoslNAPl(pesquisapublicadaemmÍdiaespêcializada),coletadonodi40l/08/202100:0000

Item 154- Lãmpada mista 500 watts x 220 volts E'10 tonalidade dourada

- 'l preço do portal Compías GovernaÍnentais praticâdos pela Administração Riblica de licitaçôes homologadavadjudicadas no dia

1,1,i05l2021, calculado pela ÍóÍmula i/ediana da§ PÍopostas lniciais.

- 1 preço do SINAPI (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 0'l/07/2021 00i00:00

Item'156 - Üma chata para aÍiar enxada

-2 pÍeços do portalCoÍnpras GoveÍnaínentâis praticados pela Administração Pública de licitaqões hornologadas/adjudicadâs entre os dias

27lO7l2O21e 18/08/2021. calculados pela Íóímula Mediana das Propostas lniciais'

- I píeço de Aquisições e contÍataçôes similares de outÍos entes giblicos homologadâs/adjudicadas no dia 15/06/2021, calculado pela

fórmula Mediana das Propostas Frnais.

Item 158 - Lixa para ferÍo no220

- 2 preQos do portalCompras Governamentais pralicados pela Administração Pública de licitaÇóes homoloqadas/ôdjudicâdâs entÍê os dias

27 lO7 l?O?-l e 08/'l 0/202'l , calculados pela ,órmula Mediana das Propostas lnicàis.

- 1 preço de Aquisiçoes e contratações similaÍes de outÍos entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 0l/ 10/2021, calculado pela

fóÍmula Mediana das Propostas lniciais.

Item I60 - Lixa para massa n" 180

- 2 preços do poÍtal Compras Goveínamentais praticados pela Administraçáo Pública de licitaçôes homologadas/adjudica.lãs no Cia



5q?25108/2021. calculados p€la fórmula Medianâ das Propostas lniciais.

Item 161 - LumináÍia de EMEflGENCIA com 30 LEDS Bivolt automática, pÍoporcional autonomia de 06 hs

- 'l preço de Aquis'rções e conúatações similares de outÍos entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 22061202'1. calculado pela

Íórmula Mediana das PÍopostas lniciais.

ttem'162 - Luva pigmentada em algodão

- 2 pÍeços do po(êl Compías Governamentais praticados pelâ Admioistração Pública de licitações homologadas/adjudicadas enúe os dias

29/0412021e 0i/05/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas lniciars.

Item 163 - Luva PVC latão LB 3/4'azul

- 1 preço do portal CoÍnpÍas coveínaÍneÍltais pÍaticados pela AdministÍaçáo Riblica de licitaçôes hornologadas/adjudicadas no dia

l7105/2021, calculado pela Íúmula i,rediana das Propostas lniciais.

Item 164 - Luva de Rãspa Cano Longo

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela AdminrstraÇão Pública de licitaÇóes homologadas/adjudicadas entÍe os dias

0610512021 e 17109/2021, calculados pela ÍóÍmula i,,íediâna das Propostas lnicrars

- 
- 1 preço de Aquisições e contÍataçóes similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 08/09/2021, calculêdo pela

fórmula Mediânâ das Píopostas F:nais

Item 165 - Machado lenhador em aço forjado 3,5 libÍa, com cabo de madeiÍa

- l preço do portal CompÍas Governarnentais pÍaticados pela Administraçáo Pública de licitaçôes homoloqadas/adjudicadas no dia

25lOü2A21, calculado pela íórmula l'Jediana das Propostas lniciais

Item 166 - Madeirite com '14 mm em chapa de 2.20 x l.l0 m

- 2 pÍeços do porlalCompras Governamentais praticados pela Administrêção Pública de licilaÇôes homologadas/ôdjudicâdas entre cs dias

05/08/2021 e 25l\Al2o21, calculados pela ÍóÍmula Mediana das PÍoposlas lniciais.

Item 167 - MangueiÍa luminosa na cor cristal/branca Írio rolo com 100 mts de led 110 V

- 1 prêço de Aquisiçôes e contíêtações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 23109/202,l, calculado pela

fórmula Mediana das Propostas Finais.

.v tem '168 - Manqueira Íesistente Ípo piscina Azul em PP 38 mm ou l. l/2

- 1 preço do ponal CompÍas Governarnentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia

03/08/202't, calculado pela fórmula irediâna das Píopostas lniciais.

Item 169 - Manta térmica isolante 1,20 m para cobenura

- i preç-o do ponal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia

31/08/2021, calculado pela ÍóÍmula lúediana dês PÍopostas Finais.

Item'170 - Maíreta de aço íorjado de 2 kg com cabo de madeiíâ

- 1 preço do portal CompÍas GoveÍnamentais praticados pelê Administração Pública de ljcitaÇôes homologadas/adjudicadas no dia
08/10/2021, câlculado pela Íórmula Mediana das Propostas ,niciais.
- 'l preço do portâl CompÍas GoveÍnamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
16/0g12021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 171 - Maítelo 27 mm. com cabo de Íibra e empunhadura de borÍachâ

" I pÍeço do portal CompÍas Govemamentais praticados pela AdministÍação Pública de licitações hoínologadavadjudicadas no dia
2310612021 , calculado pela Íórmula Mediana das Propostas lniciais.

Rdatô.io g€.àdo m dle íZí 112021 '10:3t:10 (lP: 17.S2.7.15a)
CódgD Valldâção: JXlO8783Rm6OlOC$dM/l F4FSHbkCZOldbÀnr'DvJtlHln Ogik%2Êsbioxthdo%2bí
hüp:/ws*.bdrcodôpíEcc.csn.bílc€ílif cadoÀrt€oli(,:dedo?
iol(ên=Jxm67&3Rm6tXClCgsdIfIlF4FSHbl€Zoldbr',ívD!*i.lH/EOgik%252íôsUOK!hdO%252bí 526 / 535



548
- I pÍeço do poÍtal CoÍÍrpras GovernafiEntais praticados pela AdÍninistraçtu Pública de licitsções hoÍnologadâVadjudicadas no dia -

01/06/2021, calculado pela fórmula Mediôa das PÍopostas Fimis.
- 1 pÍeço de Aquisições e cootÍatâções similaÍes de outsos entes Êjblicos hoÍnologadavâdjudicadas no dia 06/08/2021 , calculado pela

fórmula Mediana das PÍoposlas Finais.

Itêm 172 - Massa coíÍida PVA com 18 lt

- 2 prêços do poÍtalComprâs Governamentais praticados pela Adminiskação Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas entre os dias

06/0812021e 01/09/2021. calculados pela fóÍmula Mediana das Propostas lniciais.
- I pÍeço de Aquisiçoes e contrataçfus similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 0l /,]0/2021, calculado pela

Íórmula Medianâ das PÍopostas Frnais.

Item 173 - Óculos de segurança lentes em policarbonato com tratarnento ânti-Íiscos. Abas laterais de pÍoteção, aÍmação pÍeta e hasles

reguláveis. Acompanha coÍdão de segurança, cor incolor

- 2 preços do portal Comprag Goveínamentais praticados pela Admin,sÍaçáo Pública de licitaçóes homologadas/adludicadas entre os dias

20/08/2021 e 14/ogl2o21, calculados pela fórmula Mediana das Propostês lniciais.
- I preço de AquisiÇões e contrataçôes similares de outros entes públicos honrcloqadas/adjudicadas no dia 25105/2021, calculado pelê

fórmula lúediana das Propostas lfliciais.

Item 174 - Pá com cabo Y PaÍaboni Ajuntadeira de Bicq l0'

- 1 pÍeço do portal CompÍas Goveínarnentais praticados pela AdministíaÇão Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia

25,/08/2021, câlculado pela íórmula Mediana das Propo§as lniciais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pliblicê de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia

01 lO7 12021 , calc|rlado pelê fórmu lâ Mediana das Propostas Finais.

- 1 píeço do portal Compras GoveÍnamentais píaticados pela Administração Prlblica de licitaçôes homologadavadjudicadas no dia

3 l /08/2021 , calcuhdo pela fóímula Mediana das PÍopoías Finâis.
- I preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitaçôes homologadayadjudicadas no dia
23logno21, calc/.lltu pela fórmula túediana das PÍopoías loicaais.

Item '177 - Parafuso para eternite com vedação de 5/16x1 lomm. Pcte com '100 unidades

- 'l preço do poÍtal Compras GovernaÍnentais praticâdos pela Administração ftlblica de licitâçoes hoÍnologadas/adjudicâdas no dia

05/10/2021, cêlculado pela Íórmula Mediana das Propostas lniciais.

Item 178 - PaÍafuso paÍa vaso sanitáÍio

- 2 pÍeços do portalCompÍas Governamentais praticados pela AdministraÇão Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadês entÍe os diâs
1110612021e 23108/2021, calculados pela fórmula Mediana dâs Propostas lniciais.
- 'l pÍeço de AquisiÇões e contratações similares de orjtros entes públicos hornologadas/adjudicadas no dia 26108/2021. calculado pela
íórmula Mediana das Propostas Finais.

- 1 preço do portal Compras Governarnentais pÍaticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
25108/2021. calculado pela ÍóÍmulâ Mediana das Propostas lniciais.
- 'l preÇo do portal Compras Governâmentais praticados pela Administração Pública de licitaçôes homologadayadjudicadas no dia
'17106/2021, calculado pela Íórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 180 - Pedra nol

ffi
Rclatôíb gêrádo m dã íZl l2o2l l0:35:t0 (P 17/.92.7-158)
CódgD Vaaidaç&: r(XlE783Rmr6OOCgldM7lF4F8HbrcZoEt*,nr'Dsr.lHtEogil.í,26stjoKlhdo,r62b,
h@/w\^,w.berod€pí€ca.@n.brrcstf cedoÀitêí iciddê?
tok*=JXmETenmSOtOCgsaMTlF4FSHbl€ZOrcbr ,/Ilwltlti/Eogik*2526sbioKltuO%252bí

Item 175 - Pá cortadeira tipo vanga quadÍâdâ com cabo l20cm

Item 176 - Pá quadÍada No3 cabo de madeiÍa terminal 'D' em plástico 7l cm

- I preço do ponal CompÍas Governamentais praticados pela Administração Pública de licitaçoes homologadas/adjudicadas no dia

27 lOBl2O21 , calculado pela fórmula Mediana das Propostas ln iciais.
- I preço do portal CompÍas GovernaÍnentais praticados pela AdministÍaqão Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia

l6/07/2021, calculado pelâ Íórmula i4ediana das Propostas Finais.

Item 179 - Pé de cabra em aÇo forjado v.'de 60 cm



.r \r,\
- 2 prêços do portal CompÍas Governamentais praticados pela Administração Pública de licitaçôes homoloqadas/adjudicadas entre os dias

0310912021 e 13/09/2021 , calculados pela fórmula N4ediana das Propostas lniciais.

Item l8l - Pedra para esmeril

- I píeço do poÍtal Compras Governamentais píâticados pela Administração Públicê de licitacoes homologadas/adjudicadas no dia

22/0712021, çalculada pela fóÍmula f,rediana das Propostas lniciais.
- 1 píeÇo de Aquisições e contrataçôes similares de outÍos entes públicos homoloqadas/adjudicadas no dia 30/07/'2021, calculado pela

íórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 
,l82 - Perfilado 38X38 mm galvar!izado com 6 m compÍimento

- 1 preço do portal Comprâs Governarnentais pÍaticados pela Administração Pública de licitações homoloqadasladjudicadas no dia

l3/10/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 
,l83 

- Picareta chibanca. pá laÍga e machado, com cabo de madeira

- I preço do portal Compras Governamentais pÍaticados pela Administração Públicâ de licitêções homologadas/adjudicadas no dia

05/08/2021, calculado pela fórmula Mediana das Píopostas Finais.

- I preço do portâl Compías Governamenlais praticados pela Adminislração Pública de licitações hcmologadas/adjudicadas no dia

26/07 /2021, calcúlado pela Íórmula Nilediâna das Proposlas lniciais

,tem 184 - Piso cerámico liso 45x45 cm coÍ a deÍnir Pl 4

- I preça do portal Comp.as Gcve.namentais píaticados pela Administração Pública de licitaçôes homologadas/adludicadas no dia

31/08/2021, calculado pela fóÍmula Mediana das Propostas lniciais.

Item 
,l85 - PlaÍon PVC

- 2 preços de Aquisiçôes e contrataÇões similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 27107 /2021 e 30/09/2021
calculados pela fórmula N4edrana das Propostas Finais.

Item 186 - Pneu, aÍo e câmaÍa de ar paÍa carriola de pedreiro

- 2 preÇos do portal Compras Governamentais praticados pela Admin stÍaÇão Pública de licitaÇões homoloqadas/adludicadas entre os dias

12i0a12a21 e 27 /a9 /2021 , calculados pe lâ fórmu la t",ledian a d as Proposta s lnicia is.

Item 187 - Porta de embuia encabeçada 0.60 x 2.10 m lisa

- I preÇo do portâl CompÍês GoveÍnamentais pÍaticados pela AdministraÇão Pública de licitaçôes homoloqadas/adludicadas no dia

\ 2l10ry2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas lniciais

Item IBB - Porta de embuia encabeçada 0.80 x 2-'10 m lisa

2 preços do po(al Comprês Governamentais praticados pela Adminrstraçâo Públrca de licitaÇóes horÍrologadas/adJUdicadas entre os dias
AU07 /2A21 e 2i /0912021, calcdados pela Íóímula l,lediana dês Propostês lniciars.

Item l89 - Prego loxl0 universal

2 preços do portal CompÍas Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homglogadas/adjudicadas no dia
25/08/2A21, calculados pela ÍórmLrla Mediana das Propostas lniciais.

I preÇo de Aquisiçóes e conúataçôes similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no cia 12108/2021, calculado pela

fóamula Mediana das Propostas Finais.

Item'lg0 - Prego l7x2l unive.sal

- I preço do podal Compras Governamentais praticados pela AdministraÇâo Pública de licitaçôes homologadas/êdjúdicadas no dia
2510A2A21, calculado pela Íófmula l,4ediana das Propostas lniciais

ffi
Relaló.io s€Íado no dia 121112021 10:35:10 (lP: 12.92.7.158)
Código Validaçáo: JX|kOAT83RmxSDIOC!sdi/rlF4FSHbkCZOPbMVDu/NH),rGOEk%2í6sbioKthdo%2bÍ
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- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela AdministÍaÇão Pública de licitêÇôes homoloqadas/adjudicadas entÍe os dias
2l l1gnA21e 0l /10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas lnicials.
- l preço de Aquisjções e contratações similares de outros entes públicos homologadâs/adjudicâdas no dia l71091202] , calculado pela

ÍóÍmula lúediêna dâs PÍopostas Finais.

Item l92 - Pregos l8 x 36 universal

- 'l pÍeço do portâl Compías Governamentais praticados pela AdministraÇão Pública de licilações homologadas/êdjUdicadas no dia
0l /10/202], calculado pela fórmula lúediana das PÍopostas lniciais.
- 1 preço do portal CompÍas Governamentais praticados pela AdministraÇão Pública de licitações homologadas/adJUdicadâs no dia
C8/09/2021, calculado pelô fórmula lúediana das Propostas Finais.

Item 193 - Pregos 22 X 48 universal

- 2 preços do portalcompras GovernanEntais praticados p€la Administração Pública de licitações homologadas,/adrudicadas entre os dias

01l16n,2l e 03/09/2021, calculados pela Íórmula Mediana das Proposlas Finais.
- I preço do SINAPI (pesquisa publicada em mídia especializada). coletado no dia 0'l /08/2021 00;00:00

Item 194 - PÍegos 26 X 84 universal

" 1 preÇo do portal Compras Governamentais praticados pela AdministraÇão Pública de licitaçôes homoloqadas/adjudicadas no dia

15109/202,], calculado pela Íórmula Medianê das Propostas lniciais.
- I preço de Aquisiçôes e contratações similares de outros entes públicos homoloqadas/adjudicâdas no dia 28109/202'1, calculâdo pela

fórmula Mêdiàna das Propostas F'nais.

Item 195 - Ralo quadrado de PVC para banheiÍo lsx'lscm

- I preço de Aquisições e contrataçales similares de outÍos entes públicos homoloqadas/adjudicadas no dia l9/07/2021, calculado pela

Íórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 'l96 - Ralo redondo de PVC para banheiro locm

- I preço do portal Compras Governamentais pralicados pela Administração Pública de licitaçôes hcmologadas/ad.iudicadas no dia

27 /Ogt2c2l, calculado pela fóÍmula Mediana das Píopostas I rnars.

- I preço do ponai Compras GoveÍnamentais pÍaticados pela AdministraÇão Pública de licitaçôes homologadasladjudicadas no dia

l8/05,/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas lniciais.

:em 197 - Rebitador manualtipo alicate uso proÍissional para rebite em alumínio até 4.8 mm

- 1 pÍeço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia

23/0812021, calculado pela fórmula Mediana das Propostâs lnicrais.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitaÇoes homologêdas/adjudicêdas no dia

0110612021, calcúlado pela fórmula t'4ediana das PÍopostas Finais.

Item'i98 - Rebite de repuxo de alumínio tipo pop 4.0 x 10 mm. Pcte com 1000 unid

- 2 preÇos do portal Compras Governamenlais praticados pela ÀdminrstraÇão Pública de licitaÇões ho.nologadas/adjudrcadês entre os dias

0A/0712021e 30/0812021, calcu,ados pela Íó.mula l,,lediana dâs Propostas Frnais

Item 199 - RegadoÍ plástico acompanha bico, com capacidade de l0 lts

- 1 preço do portal compras Governêmentais píêticados pelâ Adminislrâção Pública de licitaçôes homologadas/adjúdicadas no dia

26108/2021, calculado pela Íórmula Mediana dês PÍopostas lniciais.
- I preço do portêl Compías Governamentais praticados pelâ AdministraÇão Pública de licitâções homologadas/adjudicadas no dia
'19/07/2021, calcúlado pela ÍóÍmula Mediana das Propostas Finais.

- I preço de Aqúisições e contÍataçôes similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 08/071202,l, calculado pela

fórmula Mediana das Propostas Finais.

ffi
RelatóÍjo gêra<lo no dia lZ1112021 1O:35:10 (lP: 177.92.7.158)
Código Valadação: JXlk08783Rm§DlOcgsdtrrl F4FSHlskczok2biM)vrNHyxêOgik%2r6sbiOKlthdo%2bÍ
http/ ff w.bancodepíêcos.com.bí/Ceílif cadoAltenücidâde?
lobn=JXlk0STS3RmxSDlOCgsd[f/lF4F8HbkCZQlebl,M)wNHyr@Ogjk%252Í6sbiOKlíhdo%252bÍ

550
Item 191 - Pregos l7 X 27 universal
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Item 200 - BegistÍo de píessão de metal %' com acabamento

- 2 preÇos do portal Compras GoveÍnamentais praticados pela AdminisÍaÇão Pública de licitaÇôes homologadas/adjudicadas entre os dias

08109/2021e 04/1012021. calculados pela fórmula lúediana dâs Proposlas lniciais.

I preÇo de AquisrÇóes e conlÍalaçôes emiiaÍes de oLlÍos enles públ,cos homologadas,'adjuorcadâs no dia l8/OBl202l calculâdo pela

ÍóÍmula Medrêna oas PÍopostas Frnars.

-2 preços do portalCompÍas Governamentais pÍaticados pela AdministrâÇão Pública de licitações homologadas/adjudicadas entíe os dias

05/08/2021 e 25/08/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas lniciais.

Item 202 - Registro qaveta marrom 50 mm com acabamento

- 2 preços do po(al Comp.as Governamentais pralicacos pela Adrninlstração Pública de licitacões homologadas/adjudicadas entre os dias

23/OB|2O21 e 02/09/2021, calculados pelê fórmula f,4ediana das Propostas Finais

ltem 203 - Âégua de aluminio para pedreiro com 2 m de comprimento

-2 preços do portalCompías Governamentais praticados pela AdministraÇão Pública de licitaÇôes homoloqadas/adjudicadas entre os dias

16108!2021e 09/09/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas lniciais.
- I preço do SINAPI (pesquisa publicada em mídia especializada), colêtêdo no dia 01/08/2021 00:00:00

Item 204 - Rejunle FlexÍvel coí a deflnir

- 2 preços deAq,risiçoes e contrataÇões similares de outíos entes públicos homologadas/adludicadas no dia 2ll06/202'], calculados pela

Íórmula lúediala das Propostas Flnais

Item 205 - Reparo para válvula HydÍa t h'

- 2 preços do portal Compras covemamenlais praticados pela Adminisúaçáo Pública de licitações homologâdas/adjudicadas entíe os dias

?8106/202l e l2108/2021. calculados pela Íórmula Mediana das FYopostas lniciais.

Item 206 - Roldana plástica tamanho 30 x 30 mm pacote com l00uni

- 2 preços do portal Compras Governâmentais praticados pela Adminisúação Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas eotre os dias

25108/2021 e 27 /Ogt2O21. calculados pela fó.mula Àrediana dâs Propostas Finais.

- I preço de Aquis'Ções e contrataçôes similares de outros entes públicos homologadas/adjudrcadas no dra l9l05/2021 . calculado pela

Ídrmula lúediana das PÍopostas f'nars.

Item 207 - Roldana plástica tamanho 36 x 36 mm pacote com l00uni

- 1 preço do portal comprês Governamentais praticados pela Administrâçâo Pública de licitaçôes homologêdas/adjudicadas no dia

2510A2A21, calculado pela fórmula Medianâ das 3 Melhores Propostas Finais.

- 1 preço do portal CompÍas Governâmentais praticados pela Administraçâo Pública de licitaÇôes lpmologadas/adjudicadas no dia

C5/08/2021, calculado pelê Íórmula lúediêna das Propostas Finais.

Item 2og - Rolo de pele de carneiro profissional com 23 cm, com cabo de madeira

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitaçôes homologadas/adjudicâdas êntre os diâs

C2/O6/2021ê 30/08/2021, câlculados pela íórmula Mediêna des Propostâs lniciaas.

- 1 preço deAquisiçôes econt.atações sjmilarês de outros entes públicos homologadâs/adjudicadas no dia 08/0612021, calculêdo pela

íórmula lledianâ das Propostês lniciâis.

Item 209 - SeÍÍa manual de aço rápido bimetal com 12'de compÍimento e 'á' de larguía, inquebÍável

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Ádministração Pública de licitaÇões hon-rologadas/adjudicadâs no dia
q5/OB/202]', calculado pelê Íórmula Mediana das Píopostas lniciais.

ffi
Relâtório geEdo no dia '12112021 10:35:10 (lP: 177.92-7.158)
código Vâlidâção: Jxtk08783Rm)6otocgsdti,Í/l F4FsHbkczQlabtvlvDxtlHlr(oog,k%2f'5sbioK hdo7.2bÍ
htts:/,vww.bancodêpíecos.coín.br/C€nif cadoAutênlicidade?
loken:JXk0878:)Rm6OlOCgsdl,l7lF4FSHbkCZOl€biír'DwNHyreogjk%2526sbiOKfido%252bí 530 / 535
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Item 201 - Begistro de PVC marrom ,.' com bolsa dos 2 lados



5?,

Item 2l'l - Silicone com 270m1

- l preço do ponal CompÍas Governamentais pÍaticados pela Administrâção Públicâ de licilaçô€s homol@adavadjudicadas no dia
09/06/2021, calculado pela fóÍmula Medianâ das Propostas lniciais.

llem 213 - Tábuas de pinus 2.5 x 30 cm x 3 m

- 2 preços do ponal CompÍas Govemíxnentais pÍati€dos pela Adminisuação Públicâ de licitações Moqadayadiudicadâs enlre os dias

01 /08n021 e 11non02l , calculados pela ÍóÍrnula Mediana das Propostas lniciais.
- I preç! de Aquisiçôes e contrata@s similates de oukos entes públicos tDínologadas/ad.iudicadas no dia I 9/08/2021 , calculado p€la

fórmulâ Mediana das Propo§as Finais-

Item 215 - TalhadeiÍa chata em aço Íorjado de l2'

-2 pÍeços do poÍtãlCompras Goveínamentais praticados pela Administração Públicade licitações homologadas/adjudicadas entre os diês

1310 2021e27l0gn021, calculados pela Íórmula Mediana das PÍopostas lniciais.

Item 217 - Te de PVC lO0 mm esqoto

- I pÍeço do portal CompÍas Govemamentais praticâdos pela Âdministração Pública de licitaÇôes hoÍnologadas/adjudicadas no dia

26/07 n021, calculado p€la fórmula Mediana das Propostâs lniciais.
- I preço do SINAPI (pêsquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 0l/08/2021 00:00:00

Item 2l g - Telha ondulada comeira Íibrocimento de 6 mm l5 gÍaus - 1.t0x2,,14 cm

- 2 píeços do ponal Coínpras Gove,narnentais pÍaticados pela AdmanistÍaçâo Pública de licitaçôes hoíÍroloqadavâdjudicadas no dia
l4l! 0/2021. calculados pela fóúmula irediâna das Propostas lniciais.
- I píeço de Aquisit'oes e contrataçies §milares de outíos entes públicos honnlogadaVadjudicadas no dia 28/09/2021 , calculado pela

Íúmula Mediana das Píopostas lniciais.

Rolaió.io g€râdo no da 12/112021 10:35:10 (lP: 12.92.7.í58)
Código Valldaçâo: JXk0878:rRm,6DlOCgsdMrlF4FSHbtCZOl2blnr'ÍX^lHyr6OqX.Á2ftUOKIhdO%1bÍ
hltprlwrw.baÍEod6p.eco3.cüÍr,bÍ/C€íif câ&Aulonücidado?
td(€ír=J)«o8783Rm§DOCgsdMTlF4FSHbkCZOlebltMIrJ},lH)ÀêOEk%2526sbiOKfiàdO%252bíffi 531 / 535

Item 2'10 - Serrote de 20' com cabo de madeira

-'l pÍeço do portalCompras GoveÍoarnentais pÍaticados pela Administração Pública de licitações hornologadasladjudicadas no dia
0l /10/2021, câlculado pela fórmula Mediana das Propostas lniciais.
- I pÍeço do portal Compras Governarnentais praticados pela Administração Pública de licitâÇoes hornologadas/adjudicêdas no dia
16/08/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

-'l pÍeço de AquisiÇôes e contrataçô€s similaíes de outros entes públicos hoínologadavadjudicadas no dia 19/071202'1, câlculado pela
fóímula Mediana das Propostas Finais.

Item 212 - Soquete de louça paÍa lâmpada incandescente universal

- 2 pÍeços do potul Compras GoveÍnaÍnentais praticãdos pela AdminiskaÇão Pública de licitaÇões homologadas/adtudicadas entre os dias
02/0912021e 30/09/2021, calculados pela Íórmula Mediana das Propostas lniciais.

Item 2'14 - Tábuas de pinus cepilhada de 2 x 30 cm x 3 m

- 2 preços do ponal Compras Governamentais pralicados pela AdministraÇão Pública de licitaçoes homologadas/âdjudicadas enlre os dias
01108/2021 e03/0912021, calculados pela fórmula Mediâna das Propostas Finais.

Item 216 - Te de PVC ,.liso

- 1 preso de Aquisições e contrataÇfos similaÍes de oúÍos entes públicos hornologadas/adjudicadas io dta 12107 /2021, calculado pela

fóímula Medianâ das PÍopostas Finais.

Item 2'18 - Te de PVC 50 mm liso marrom

- I preÇo de AquisiÇôes e contrataçoes similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 1210712021. calculâdo pela

fórmula Mediana dâs Píopostas Frnais-
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Item 221 - Telha ondulada de Íibrocimento 6 mm de 3.66 x l,l0 m

- 1 preço de Aqúisiçôes e cont.atações similares de oltros entes públicos homologadas/adjudicadâs no dia l3/05/2021. câlculâdo pela

fórmula Mediana das Propostas lniciais.
- t preço do SINAPI (pesquisa publicada em mÍdia especializada). coletado no dia 0l /08/2021 00 00:00

'tem 223 - Telha translúcida t,lo M de larguía poÍ 2,44 M compÍimento

- I preço do portalCompras GovernaÍnentais praticados pela Administraçáo Públicâ de licitações hornologadas/adjudicêdas no dia

25lÜgl2\21, calc\lado pela Íórmulâ Mediana das Propostas Finais.

Item 225 - Trolo Cerâmico 6 Íuros com l0% meao, 'l0r]5x20 cm conforme normâ dâ AB

- 2 píeços d,o poÍtal CornpÍas GoveÍnaÍnentais pÍaticados pela AdministÍâção Publica de licitaçôes homologadavadjudicadas entÍe os dias

OSlWn021 e25lú12021, calculados pela íóííÍula Medianâ das Píopostas Fimis.
- 1 preço de Áquis4ões e contrataç5es §milaÍes de ouüos mtes públicos hoÍnologâdas/adjudicâdas no dia 28/09/2021, cahulado pela

fóímula Mediana das PÍopostas Finâis.

Item 227 - Tinta emboríachâda para demârcação, latâ com l8 lt cor a definir

- 1 pÍeço do portal Compras Governamentais píaticados pela Administração Pública de licitâÇôes homologadasladjudicadas no diê

31/08/2021, calculado pelâ fóÍmula Mediana das Propostas lniciais.

Item 229 - Tinta óleo com 3,6|t. Cor a definir

- l preço do portalCompías Governamentais pÍaticados pela AdministraÇão Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
08/10/2021, calculado pela Íórmula Mediâna das PÍopostôs Finais.

ffi
RdatôÍio gêlado Íro die 12/112021 í0:35:10 (lP: 1r/.92.7-15a)
código Velidaçãoi JX!d8783Rm)6DlOCg!dMTlF4FOHbXCZOebMVDq,NHyoO9lk%2ÍôsbiOKfrrdOTo2bí
hüpJitw,,r/.bancod€píêco§.coín.bí/C6íif cadoÂtlênücldâd6?
lolGÍFJvJk0878:]Rm6DiOcgsdMIlF4F8Hbkczoloblínr'DrrNH!,EOgjk%2526sbiOKihdo%2s2hf 532 / 535

Item 220 - Telha ondulada de fibÍocimento 6 mm'1.10 x 1,83 m

- 2 preeos do portal Compías coveÍoaÍn€ntais praticados pelâ AdministraÇão Pública de licilações homoloqadas/adjudicadas entre os dias

25/OAqO21e 3l/08/2021, calculados pela íôrmula Mediana dâs Propostas lniciais.
, I preÇo de Aquisições e contrataçôes similares de outros entes públicos homoloqadas/adjudicadas no dia 28109/2021, calculado pela

fórmula Medianâ das Propostas lniciâis.

Item 222 - Telha Romana

' I pÍeço do poÍtalCompras Governamentais píaticados pela Administração Pública de liqtações homologadas/ad,udicadas no dia

01 lBl2O21 , calctrlado pela fórmula Mediana das Propostas lniciais.
- I preç! do portalCompras Governamentais pÍaticados pela Administração Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia

02/06/2021 , calculado pela Íórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 224 - Thinneí 2.750 lâla com 5lt

- 'l preço do portal Compras covernamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadayadjudicadas no dia

24lOAl2A21, calculado pela fórmula Mediana das Propoías Finais.

Item 226 - Ínta AcÍÍlica Premiun, lata com l8 lt cor a deÍinir. Rendimento até 380 m'2 por demão, sendo no máximo 2 a 3 demão.

-2 preços do portalCompras Governarnentais pÍaticados pela AdministÍaçâo Pública de licitações homologadas/adjudicadâs no dia

v 29/@12021,calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

- I pÍeç! de Aquisiçoes e contratações similaíes de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29109/2021, calculado pela

íórmula Mediana das PÍopostas lniciais.

Item 228 - Tinta Esmalte Sintetico, lata com 3.600 lt cor a definir

-2 preços do portalCompras Governamentâis praticados pela Administração Pública de licitaçôes homologadas/adjudrcadas entre os dias
14/1012021 e 19/]0/2021, calcúlados pela Íóímula Mediana das Propostas lniciais
- 1 preço de AquisiÇões e conlratâçôes similares de outros entes públicos homologadas/ad,udicadas no dia 24109/2021, calculâdo pela

íórmula Mediana das PÍopoías lniciais.
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- 1 preço do poítal Compras GovernaÍnentais praticados pela AdministraÇão Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia

0B/l0/2021, calculado pela íórmula Mediâna das Propostas lniciâis
- 1 p.eço de Aquisições e contrataçôes similarês de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 2210612021, calculado pela

Íórmula Mediana das Propostas Frnais.

Item 230 - Tinta parâ piso a base de áqua, lata com l8 lt coÍ a definir

- 1 píeço do portal CompÍas GcvernâÍnentâis praticados pela Administrâçâo Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia
11/06/2021, calculado pela Íórmula Mediana das Proposias lniciais.
- I píeço do portâl Compras Governamentais pÍalicados pela Administração Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia
oglj6no21, calcvlado pela fórmula Mediana das PÍopostas Finais.

Item 23t - Tinta verniz 3.6 lt, cor a deÍinir

- I preço do portal Compras Governamentais praticados pela Admioistração Pública de licitaÇôes homologadas/adjudicadas no dia
2410512021, calculado pela fórmula lúediana das Propoías Finais.

Item 232 - Tomada sistema X, 2 P+T - 204

- I preçodo portalCompras GoveÍnamentais pralicados pela Administração Pública de licitações homologadas/adludicadas no dia

09/09/2021, calculado pela fórmula Mediana das PÍopostas Finais.

- 1 preço do portalCompras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadasladjudicadas no dia

0B/09/202,l, calculado pelâ Íórmula líediana das PÍopostas lniciais.
- I píeço deAquisições e conlratêçôes similares de outros entes púlllicos homologadas/adjudicadas no dia 15106/2021, calculado pelâ

fórmula Mediana das PÍopostas Frnais-

Item 233 - Torneira em aço inox l6 cm, jato paÍa bebedouro industÍial rá polegada

- 'l preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitacôes homologâdas/adjudicadas no dia
l3l10/202]. calculado pela ÍóÍmula Mediana dâs Propostas Finais.

I píeço do po.tal Compras Gcvernamentais praticados pela Administração Pública de licitaçôes homologadasladjudicadas no dia
13/10/2021 , calculaóo pela fóímula Mediana das Propostas lniciais

ítem 234 - TorneiÍa paÍa lavatório - com sistema de acionamento hidromecânico de pressão da mão e fechamento automático tempoÍizado
em aproximadamente 6 segundos, em metal cromado com bitola de h

- 2 preços do poÍtal Corpras GoveÍnamentars praticados pela Ad.ninisüação Pública de licrtaÇóes homoloqadds/adjuoicadas entrp os dias

26lO4l2O2l e l0/06/202 l, carculados pela Íórmula f,{edrdna das Propostas iniciais.

Item 235 - Trena de 05 Metros

- 2 preços do ponal Compras Governamentais praticados pela AdministraÇão Pública de licitaÇoes homologadas/adjudicadas entre cs dias

2210612021e 3l/08/2021, calculados pelaÍórmula [4ediana das Propostas Iniciais.
- I preço de Aquisições e contratações similâÍes de outÍos entes públicos homologâdas/adjudicâdas no dia 03/09/202l, calculado pela

Íórmula À4ediana das Prooostas Finais.

Item 236 - TÍena longa com fita de Íibra de vidro larguÍa l2.5mm x 50 m com caixa abertâ

- I preço do portal CompÍas GovernameBtais pralicados pelê Administração Pública de licitaçÕes homologadas/ad.iudicadas no dia
12/OB/2021, ealculedo pela Íórmula Mediana das Propostas lniciais.
- 2 preços de Aquisições e contíatações simila.es de outros entes públicos homologadas/âdjudicadas entre os dias 02/08/2A21 e 22/Agl2a21 .

calculados pela fóímula Mediana das PÍopostas Finais

Item 237 - Tubo de Concreto 0,30 x 1,00 m

- 2 preÇos do portal Compras Governâmêntais praticados pela ÀdministraÇão Pública de IicitaÇões homologa{ras/adjudicadas no dia
30/06/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais

Item 238- Válvula de metal para lavatório unive.sal

- 2 preços do portal Compras Governamenlais pÍaticados pela Admin straÇão Pública de licitaÇÕes homolo adas/adjudicadas entre os dias

ffiffi
RelalóÍio gêrado no dia 12/11fn21 fi:35.1o ltPi 1n.92.7jsa)
Código Vdidaçâo: JXkoATmRml6DlOCgsdMT'lF4FSHbkCZOldb[ÍVDíNH]ÀeOgjk%:,Í6sbiOKfrrdO%2bf
htp/wâw.bancodepíecos.coín.br/Csdif câdoAutentjcidade?
lokon=J)0ó8783Rm6DlocSsdlv71F4F8HbrcZQk2bl /Dxl'lH'ãêOgjk%252í6sbioKíhdo%252bí 533 / 535



5553010712021 e01/0912021, calculados pelâ Íórmula Mediana dâs Proposlas Finais.

- I preço do SINAPI (pesquisa publicâda em mídia especializada), coletado no dia 01/08/2021 00:00 00

lrem 239 - Válvula de PVC para pia cromada

- I preço de Aquisiçôes e contÍatações §milares de outíos entes públicos hornolog8dayadjudicadas no dia 06/08/202 1 , câlculado pela

fórmuh Mediana das Propostas Finais.

Item 240 - Vaso sanitário com caixa acoplada cor a escolheÍ

- I píeço do portal Compras Governamentais píaticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia

05/08/2021, calculado pela fórmula Mediana das PÍopostâs Finâas.

- 1 preço do poÍtal Compras Governamentais praticados pela AdministraÇão Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia

07/05/202'1, calculado pela fórmula Mediana das Propostas lnicrôis.

- I preço de AquisiÇões e contrataÇões similares de outÍos entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29109/2021. calculado pela

fóÍmula Medrana das Propostas F nars.

Item 241 - vaso sanitário cor branca univeÍsal

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Âdminiíração Pública de licitações homoloqadas/adjudicadas entre os dias

27 l@no21 e 01 11012021 . calculados pela Íúmula Mediafla das PÍopostas lniciais.
- I pÍeço de Aquisiçôes e contrâraç&s §milsês de oJtros entes Biblicos hornologadavadiudicadas no dia 20/07/202'1, câlculado pela

fórmulâ Mediana das Propostas F,nais.

Item 242 - Vassoura paÍa grama ejardim plástica com cabo

- 'l preço do portal Compras Gove.namentais p.aücados pelâ Administíação Pública de licitaÇões homologadas/adjudicadas oo dia
04/08/202'1, calculado pela fórmula Medianâ das Propostas lniciais.

Item 243 - Veda calha 300 gramas

- 2 píeços do poÍtal CompÍas GovemaÍnentais pralicados pela AdministÍação Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadâs enlre os dias
O9/O6aO21 e 31logno2'1, calculados pela foÍmula Mediana das Propostas lniciais.
- 1 píeço de Aquisições e contÍataçõ€s similares de outÍos entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 02108/2021 , calculado pela

Íórmula Mediana das PÍopostas Finais.

Item 244 - Viga de madeira de cambaÍá 5 x l0 cÍn tamanho a deÍinir

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de gütros entes públicos hoÍnologadas,/adjudicadas no dia l9/08/2021, calculados pelâ

fóÍmula Mediana das Propo$as Finais.

Item 245 - ParafusadeiÍa e Furadeirâ à bateria 700W. '12V, Carregador bivolt, Kit de Acessórios com Maleta

- I preço do portal CompÍas GovemanÉntais praticados pela Administração àjblica de licitâçôes homologadas/adjudicadâs no diâ
0l /06/202'1. calculadopela fórmula Mediana das PÍopostas Finais.
- 1 prcço do ponalCompras GoveÍnamentais praticados pela Administração Pública de licitâçôês homologadas/âdjudicadas no dia
2910412021 , calculado pela fómula Mediana das Propoías lniciais.

Item 246 - Perneira confeccionada em material sintético. três talas de proteçâo Írontal e duas talas ,âterais e com proteção de de íios de aç(
no metatarso- Fechamento em velcro.

- I preço de Aquisiçôes econtratâçôas similares de outíos entes públicos hoínologadas/âdjudicâdas no dia l0/09/202'1, cêlculado pela

fóÍmula Mediana das Promstas Finâis.

Item 247 - Motosserra a gasolina/ cilindrada (cm3) 50/ Potência (kv.lcv) 2.613.51 coÍrcnte 26RS 1.6mm/0,63'- passo 325'.

- 1 píeço do portalCompras Goveínarnentais pÍaticados pela Administíação Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia
1UOS|2O21, calcúlado pela fórmula Mediana das PÍopostas lnicrais.
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DESCBITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediaoa das Propoías tniciais

- Capta os pÍeços iniciais da licitação e seleciooa o prço do rreio(m caso de nri,Ínero Ímpâr de píopostas) ou a Ínedia dos pÍeços do rneio.

Mediana das PÍopostas Finais

- Capta os preços finais da licitâçâo ê sehciona o preço do nreio (no caso de número impar de proposas) ou a nÉdia dos preços do meio

Média das Propostas lniciais

- Capta os preÇos iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somandese todos os valores de um conjunto de

dados e dividindo-se pelo número de eleÍnentos deste conjunto.

Média Saneada das Propoías Finais

- A ÍóÍíÍxrla de calculo Média Saneada visa a alienação de preços que estejam muito diveÍgentes da maioria Íazendo umâ ÍÉdia apenas coín os
preços que esteiâm dentro de um d€teÍminado inteÍvalo.

Rclaóíio gô€do m dls íZl'12021 '10:3ti:'10 (P ,n.92.7.158)
Códgo Validaçâo: J)0rc8783Rmr6DlocgsdMriF/tFSHbkCZO|ebiÀ/D{r.lH!,eOgik%26súONlhdOr{2bí
hltp Jrví,lw.baÍrodepíoco3.coín.b./C€íif ca(bâlJtenliciddo?
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Passê o íô6e paa ampliaÍ

Abraçadeira Rosca Sem Fim 2X2.1/2" 9mm 51i64 - Unidade

Alend mênlô !0JÀ ONLINE: l21t 3142 7551

Busaá.
Minha c@ta Atendlmêmo

Pr)%4i4-5r5 ?

Cons:rú.Éo Seà íêtqüis tlê a.ns&*çás T,Fla5 e t.*ritr*E ,.lffitàs ilÍcrállic Elet ka jã«lrm ?isráE e rdêí líildàd6 t6e.i.G

Cadestrê-sê
Reeba oferta ex.lúivas

E mail n!-

Hom, Fêràgenr r AbraçÀ&nõ > Abràçadeirâs de Merâl r Áb,àçadênà R6G s6 Fin 2x2.1,2" 9mm 51x64 - Unidà.h

(7950)

De R5 4,68
Por n§ ,,9O
em até lx dê RS 3,9O sem juros

veÍ prod!tos: DIvERSOS

Comprar Âgora

Colnpra l0oq5 §.gu.a

IÂ!4!ÊiéIl

Càlculaí Fretê DLqitê su CEP ai,a

Abíaçadeta Rosca Sem Fim é uma peça nuito versáfi|. podendo sea djli2a(k paa segu'ar ou amaÍat diveÍsos tipos de matedais. Abraçadeira
Rosca Sem Filr, possui /êgulador de pÉssáo. qúê gaíante wna excêlenle aderência e lacilidaele no oso.

AbíàçadeíÍa Rosca Sem Fim é prcduida em aço caíbono e ãcâbemento zincado, possuindo uma maioí píôleçáo contn o\idação e coÍosào.

Co o utílizar/funclona a Abraçad.ià notcà S.,n Fím 2X2.t/2" grnm Stx6l - Unidad.

Cerect.rísticas téaríces da Àbraçad.ira Rotcà 5ênt Flrn 2X2.U2" gmm 5!rÉ1- Unidadê

0êsari!45

v

Ou..rtídadê: 1 U nid ade ;
Ac.bama o:Zincado;
Eftola: 2" x 2.1D":
Largur- gmm;

Dlâmetrot: 51 x 64mm.

Abíaçacloira Rosca Sem Fim é ideal para Íixação de mangueíÍas e túbulações- Abralâdeira Rosca Sêm Fim pode seí usada em instalaçôes (ta
hiclráulicas, de 9âs e até fiesno auloÍtotivas.

lmagehs .ramentê ílustràtivâs

50rr

ü

https:,íwww.beÍnalonlinê.com.br/abracadeiÉ-Íoscâ-sem-fim-2x2'12-9mm-51x64-unidadê-7950-p30728?tsid=27

clrâmêr ô. Yihr:sAq)v

1t3

o que você procuía?

Abraçadeira Rosca Sem Fim2X2.1/,2"
9mm 51x64 - Unidade

lllnl

F:

CmpÍe àgoÍà. *dmh. nS 0,?6

tt It

I

GÂllHE 5% DE IlIS(0ilm ríÍÍ'r.E

nm mxrms À usn tcn Dr $ óoo,oo
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Exibií resullado completo
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Inforrnação aCicronal

Abraçadeira Rosca s,f Fim Aço (Mangueira) Suprens - Himater

59

Abraçadeira Rosca s./ Frm Aço (lúangueira) Suprens

a ) Produrô5 ) Píodlc, 
^b.eçidêtà 

iorô, Fln &o (Mà.ErEira)SuprÊns

Ê

AbraÇadeira Rosca s/ Fim Aço
(Mangueira) Suprens

A Partir de: R$].41

MODTLO M

(ôdito do fabri.anki nÁsla22P

R$2.21

o

M: t27E

Càt toíi& Í€Írà8êrE Supíêír§

Íâ!Í áhíàçâdêi.â, àço, Em, Mãí€uei/a, ro.{., sàtl 5u9rêct

t2" 3/4', t" L/4',, I 1/2'.2',2 t/2" 3',4"

Produtos relãcionados

^ 
Pàrrir dê: ní::.i:

vÉR oeçôEs

vÉi oFçÔEs

vÉR oPçÓÊ5

Entre em contato agora e Receba nossa consultoria

§ -ete'onus Q r"=', Q Fnce,eçc

hnps://himatetcôm.br/produtoíabracadêira-roscâ-s-fim-aco-mangueira-suprens/?attÍibute_modelo=3%2F4'&utm_source=Google Shopping&ut... 112


