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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00155/2021

Às 14:00 horas do dia 14 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 146/2021 de 17/03/2021, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
698, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00155/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação
de empresa especializada para locação, transporte, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada da decoração
natalina no município de Francisco Beltrão – PR. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos
licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Figura luminosa em forma de triângulo
(peça dividida em 2 partes) com desenho de folhas e arabescos. Medindo aproximadamente: 9 m de altura, produzida
em estrutura de metalon 30 mm x 30 mm, parede de 2 mm de espessura, barra chata de 1/2 X 3/16 polegada e 1/2 X
1/8 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da figura com, em
mangueira luminosa incandescente cristal e verde, em PVC flexível, de 13 mm de diâmetro, com 36 microlâmpadas
por metro. Aplicação de, aproximadamente, 9 strobos com lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz
brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de
fixação. Tensão de 220 V. Potência: 1558 W. (Instalados na Torre).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 48.824,3700 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 48.824,3700 e com valor
negociado a R$ 48.637,8600 .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Metros de mangueira luminosa na cor
cristal, em PVC flexível extrusado transparente de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, 2 fios, com,
aproximadamente, 36 lâmpadas incandescentes por metro na tensão de 220 V, potência aproximada de 16 W por
metro. Apropriada para uso externo (Instalados na Torre).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2.650 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 29.494,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 29.494,5000 e com valor
negociado a R$ 29.381,8300 .

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Refletor PAR 64 54 LEDs 3W Cree RGBW
IP64 Blindado WALDMAN brilhante com grande amplitude. Acabamento em alumínio robusto e Blindado contra danos e
podendo ser exposto às intempéries. Contém resfriamento e pintura eletrostática de alta qualidade. Voltagem:
110/220 V AC 50~60Hz. Tamanho e peso aproximados: 29 cm x 29 cm x 34 cm. 8,7 kg (Instalados na Torre).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 30.703,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 30.703,2000 e com valor
negociado a R$ 30.585,9100 .

Item: 4 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Mangueira luminosa de LED 24 V,
medindo, aproximadamente, 2 m de comprimento, 13 mm de diâmetro, com 128 LEDs por peça, com aparelho
sequencial que aciona, aproximadamente, 26 LEDs em cada canal, proporcionando um efeito semelhante à neve
caindo. Para uso desse produto, é necessário utilização de transformador de 220 V, corrente alternada, para 24 V,
corrente alternada. Apropriada para uso externo. (Instalados na Torre)
Tratamento Diferenciado: -



Quantidade: 49 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.535,9800 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 10.535,9800 e com valor
negociado a R$ 10.495,7300 .

Item: 5 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Mangueira luminosa de LED 24 V,
medindo, aproximadamente, 3 m de comprimento, 13 mm de diâmetro, com, aproximadamente, 192 LEDs por peça.
Com aparelho sequencial que aciona, aproximadamente, 39 LEDs em cada canal, proporcionando um efeito
semelhante a neve caindo. Para uso deste produto é necessário utilização de transformador de 220 V corrente
alternada para 24 V corrente alternada. Apropriada para uso externo. (Instal. na Torre)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 70 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 26.239,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 26.239,5000 e com valor
negociado a R$ 26.139,2700 .

Item: 6 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de, aproximadamente, 2.350 m de cabos de
aço de 1/8 de polegada de diâmetro, divididos em, aproximadamente, 35 linhas, subdivididos em, aproximadamente,
20 linhas de, aproximadamente, 65 m e 15 linhas de, aproximadamente, 67 m. Cada linha deverá ter um esticador e
quatro presilhas compatíveis com a espessura do cabo. (Instalados na Torre)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.078,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 5.078,0000 e com valor
negociado a R$ 5.058,6000 .

Item: 7 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Lâmpada estroboscópica de xenon de 6 W
de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto, base de fixação redonda,
medindo, aproximadamente, 8,5 cm de diâmetro já aplicados em rabicho. (Instalados na Torre)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 330 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.790,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 20.790,0000 e com valor
negociado a R$ 20.710,5800 .

Item: 8 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Chafariz de luz, medindo entre: mínimo:
4,95 m de altura x 5,45 m de comprimento x 5,45 m de largura / máximo: 5,05 m de altura x 5,55 m de comprimento
x 5,55 m de largura, formado por 5 curvas altas e 5 curvas baixas de metalon 20 mm x 20 mm, base de sustentação
das curvas altas produzida em metalon 20 mm x 20 mm, zincado, com proteção anticorrosiva, resistente à exposição
às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível de, aproximadamente,
13 mm de diâmetro, com, aproximadamente, 36 microlâmpadas por metro na tensão 220 V, mangueira de LED
snowfall na cor branca de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, com, aproximadamente, 64 LEDs por metro, vem
com aparelho sequencial que aciona aproximadamente 30% dos LEDs em cada mangueira, proporcionando um efeito
de movimento e cascatas de micro lâmpadas cristal medindo, aproximadamente, 0,6 m de queda, fio elétrico branco 2
mm x 0,5 mm. Para que o efeito de movimento seja acionado, é necessário que as mangueiras de LED snow fall sejam
conectadas a 2 transformadores 220 V corrente alternada para 24 V corrente alternada, com capacidade proporcional à
necessid
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 14.132,9200 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 14.132,9200 e com valor
negociado a R$ 14.078,9300 .

Item: 9 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de poste produzido em estrutura de aço
carbono 1020, medindo, aproximadamente, 4 m de altura com 2,5” de diâmetro x 2 mm de parede, zincado com
proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. (Instalados em 1 trevo de entrada da cidade)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.026,4000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00



Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.026,4000 e com valor
negociado a R$ 2.018,6600 .

Item: 10 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de arabescos, medindo entre: mínimo: 4,95 m de altura x 1,08 m de largura / Máximo: 5,05 m de
altura x 1,18 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00 mm x 15,00 mm,
parede de 1,20 mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando à proteção
de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em de mangueira luminosa 13mm de diâmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com, aproximadamente, 36 microlâmpadas por metro. Adição de
mangueira de LED snowfall na cor branca com, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, com 64 LEDs por metro, com
aparelho sequencial que aciona aproximadamente, 30% de LEDs em cada mangueira, proporcionando um efeito de
movimento. É necessário que as mangueiras de LED snow fall sejam conectadas a um transformador de 220 V,
corrente alternada para 24 V, com capacidade proporcional à necessidade. Preenchimento com 4,5 conjuntos de LED,
fio elétrico de, aproximadamente, 2 mm x 0,5 mm. Aplicação de 3 strobos com lâmpadas de xênon de 6 W de
potência, DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 16.784,4000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 16.784,4000 e com valor
negociado a R$ 16.720,2800 .

Item: 11 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 100 LEDs branco morno, fio
transparente, medindo cerca de 8 m de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,2 m de fio até os conectores
(0,1 m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 4 conjuntos. A
medida total do conjunto é de, aproximadamente, 8,2 m. Fio elétrico 2 X 0,5 mm2. Produto adequado para uso
externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220 V. Potência do produto: 5 W. (Instalados
na Rua Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 280 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 15.330,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 15.330,0000 e com valor
negociado a R$ 15.271,4400 .

Item: 12 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 100 LEDs verdes fio cristal
verde, medindo cerca de 8 mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,2 m de fio até os conectores (0,1
m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 4 conjuntos. A medida
total do conjunto é de aproximadamente 8,2 m. Fio elétrico 2 x 0,5 mm2. Produto adequado para uso externo. Não
acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220 V. Potência do produto: 5W. (Instalados na Rua Coberta
- para formar o túnel de luz com efeitos)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 280 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 15.150,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 15.150,8000 e com valor
negociado a R$ 15.092,9200 .

Item: 13 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de sistema de controle de iluminação para,
aproximadamente, 56 canais em corrente alternada (AC) com acionamento dos canais independentes e software web /
desktop para a programação dos canais. Cada canal deve ter a potência mínima 400 Watts e permitir conexão de
lâmpadas incandescentes, cordão ou mangueira de LED, strobos, snowleds e fontes AC. O funcionamento do sistema
deverá ser totalmente autônomo após a programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um
computador durante o processo de funcionamento. O invólucro dos módulos deve possuir proteção IP65 contra
penetração de água, podendo operar sem proteção extra em ambientes abertos. Os módulos devem possuir proteção
contra curto-circuito em todos os canais. O software deve permitir a programação para até 56 canais. O módulo
mestre deve possuir a capacidade de leitura de arquivos armazenados em um cartão de memória SD card. (Instalado
na Rua Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 44.500,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 44.500,0000 e com valor
negociado a R$ 44.330,0100 .

Item: 14 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades



Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de estruturas para sustentação das
decorações luminosas nas duas laterais do túnel de luz, estas estruturas devem ter 66 m de comprimento por 2,3 m de
altura de um lado e no outro 66 m de comprimento por 1 m de altura e deverão ser divididas em painéis de até 6 m.
Produzidas em metalon 20 x 20 mm com parede de 1,2 mm de espessura. Esse item ainda deve contar com 5.000 m
de arame número 18. (Instaladas na rua Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.093,9000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 19.093,9000 e com valor
negociado a R$ 19.020,9600 .

Item: 15 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Lâmpada estroboscópica de xenon de 6 W
de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto, base de fixação redonda,
medindo, aproximadamente, 8,5 cm de diâmetro já aplicados em rabicho. (instalados 180 unidades na Rua Coberta)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 180 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.340,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 11.340,0000 e com valor
negociado a R$ 11.295,0000 .

Item: 16 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Tubo snowfall, produzido em acrílico
transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo, aproximadamente, 0,8 m de
comprimento, fio elétrico branco (2 mm x 0,5 mm). Apropriado para uso externo. Tensão de 220 V. Potência do
produto: 3 W (Instalados 180 unidades na Rua Coberta para formar o túnel de luz com efeitos)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 180 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.447,6000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 6.447,6000 e com valor
negociado a R$ 6.417,0000 .

Item: 17 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Tubo snowfall, produzido em acrílico
transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo, aproximadamente, 0,8 m de
comprimento, fio elétrico branco (2 X 0,5 mm2). Apropriado para uso externo. Tensão de 220V. Potência do produto:
3W (Instalados: 400 unidades nas árvores naturais da praça)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 14.328,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 14.328,0000 e com valor
negociado a R$ 14.260,0000 .

Item: 18 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com, aproximadamente, 100
LEDs brancos fio verde, medindo cerca de 8m de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,2 m de fio até os
conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 4
conjuntos. A medida total do conjunto é de, aproximadamente, 8,2 m. Fio elétrico 2 mm x 0,5 mm. Produto adequado
para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220 V. Potência do produto: 5 W.
(Instalados nas árvores naturais da praça).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 680 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 35.319,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 35.319,2000 e com valor
negociado a R$ 35.184,2800 .

Item: 19 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de refletor de LED para ambientes externos
na cor verde, medindo entre: mínimo: 33 cm de altura x 29 cm de largura x 11 cm de comprimento. Potência do
refletor: 100 W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5 Kg. Multitensão: 90-265V. Duração
média de até 50.000 h. Produto reciclável. (Instalados nas árvores naturais da praça).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 21.169,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00



Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 21.169,8000 e com valor
negociado a R$ 21.088,9300 .

Item: 20 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Anjo tocando trombeta, aramado,
tridimensional, produzido com arames de alumínio, pintura em epóxi na cor branca, aplicação de, aproximadamente,
11 conjuntos de 100 LEDs brancos frios com fio branco 2 x 0,5 mm2. Medidas da peça mínimo: 2,85 m de altura x
1,00 m de largura x 1,3 m de comprimento / máximo: 2,95 m de altura x 1,10 m de largura x 1,4 m de comprimento.
(Instalados na Av. Júlio de Assis - 6 rotatórias).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 40.163,6400 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 40.163,6400 e com valor
negociado a R$ 40.010,2100 .

Item: 21 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Refletor de LED para ambientes externos
na cor branca, medindo entre: mínimo: 23 cm de altura x 28 cm de largura x 5 cm de comprimento. Potência do
refletor: 50 W e 3500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: cerca de 2,5 Kg. Multitensão: 90-265 V.
Duração média de até 25.000 h. Produto reciclável. (Instalados na Av. Júlio Assis - 6 rotatórias para iluminar os anjos).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 644,7600 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 644,7600 e com valor
negociado a R$ 642,3000 .

Item: 22 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Pinheiro natalino, medindo entre 13,5 m e
14,5 m (considerando aproximadamente 12 m da árvore "cone" mais 2 m da ponteira), estrutura principal "cone"
oitavado produzido em tubos de aço de carbono 1020 nas seguintes medidas: Tubo quadrado com, aproximadamente,
20 mm x 20 mm x 1,2 mm de parede, 25 mm x 25 mm x 2 mm de parede, 30 mm x 30 mm x 2 mm de parede, barra
chata 2´ x 1/4, barra redonda 1´ x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5” x 4 mm de parede e 5” x 4 mm de parede,
revestido com, aproximadamente, 2200 m de festão fulgiron sêxtuplo, 18 cm de diâmetro em PVC verde. Pinheiro
decorado com 4 figuras principais em formato de ramo de flores medindo, aproximadamente, 3,65 m de altura x 2 m
de largura preenchidas com conjuntos de LEDs brancos, fio elétrico branco 2 x 0,5 mm2. Seguindo a composição da
decoração com arabescos duplos, sendo cerca de 4 arabescos de 1,25 m de altura x 0,55 m de largura, 4 arabescos de
0,45 m de altura x 0,85 m de largura, 4 arabescos de 0,65 m de altura x 1,2 m de largura, 4 arabescos de 0,75 m de
altura x 1,6 m de largura, 4 arabescos de 0,95 m de altura x 2 m de largura e 4 arabescos de 1,15 m de
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 105.195,2900 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 105.195,2900 e com valor
negociado a R$ 104.792,0700 .

Item: 23 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Estábulo, figura tridimensional, medindo
mínimo: 2,95m de altura x 2,45m de largura x 3,45m de profundidade, máximo: 3,05m de altura x 2,55m de largura x
3,55m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro, pintura com esmalte sintético automotivo, verniz automotivo.
(Instalado no cenário Presépio).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.931,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 9.931,3300 e com valor
negociado a R$ 9.893,3900 .

Item: 24 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Muro de pedras para cenário "Presépio",
figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 1,55 m de altura x 1,45 m de largura x 2,75 m de profundidade /
máximo: 1,65 m de altura x 1,55 m de largura x 2,85 m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura
com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no cenário Presépio).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 8.106,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 8.106,8000 e com valor



negociado a R$ 8.075,8300 .

Item: 25 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de refletor de LED para ambientes externos
na cor branca, medindo aproximadamente: 33 cm de altura x 29 cm de largura x 11 cm de comprimento. Potência do
refletor: 100 W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5 Kg. Multitensão: 90-265 V.
Duração média de até 50.000 h. Produto reciclável. (Instalados no cenário Presépio).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 788,0400 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 788,0400 e com valor
negociado a R$ 785,0300 .

Item: 26 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional em forma
de candelabro com 3 velas, medindo entre: mínimo: 3,45 m de altura x 2,6 m de largura / máximo: 3,55 m de altura x
2,7 m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, zincada, com proteção
anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno com mangueira luminosa incandescente na cor cristal,
em PVC flexível de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, com cerca de 36 microlâmpadas por metro. Para o efeito
de movimento será aplicado 3 strobos com lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo,o aproximadamente, 8,5 cm de base de
fixação. Tensão de 220 V. Potência da figura: 722 W (Instalados na Igreja).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.281,6200 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 6.281,6200 e com valor
negociado a R$ 6.257,6200 .

Item: 27 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95 m de altura / máximo: 1,05 m de altura,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa com cerca de 13 mm de
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 microlâmpadas por metro. Para o efeito de movimento
será aplicado 2 strobos com lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente,
50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220 V.
(Instalados na Igreja).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.362,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.362,0000 e com valor
negociado a R$ 3.349,1600 .

Item: 28 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 1,25 m de altura / máximo: 1,35 m de altura,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa de, aproximadamente,
13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas por metro. Para o
efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação.
Tensão de 220 V. (Instalados na Igreja)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.020,0800 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 4.020,0800 e com valor
negociado a R$ 4.004,7200 .

Item: 29 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura / máximo: 0,55 m de altura,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13 mm de diâmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas por metro. Para o efeito de movimento
será aplicado 02 strobos com lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente,
50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220 V.
(Instalados na Igreja).Para o efeito de movimento será aplicado 3 strobos com lâmpadas de xênon de 6 W de potência,



com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo,
aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220 V. Potência da figura: 370 W (Instalados na Igreja).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.604,7200 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.604,7200 e com valor
negociado a R$ 1.598,5900 .

Item: 30 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de arabescos, medindo entre: mínimo: 1,1 m de altura x 4,45 m de largura / máximo: 1,2 m de
altura x 4,55 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15 mm x 15 mm, parede
de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando à proteção de
corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13 mm de diâmetro, incandescente
na cor cristal, em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado 3
strobos com lâmpadas de xênon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por
minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220 V. Potência da figura:
370 W (Instalados na Igreja).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.364,0400 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.364,0400 e com valor
negociado a R$ 3.351,1900 .

Item: 31 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de arabescos, medindo entre: mínimo: 0,8 m de altura x 1,85 m de largura / máximo: 0,9 m de
altura x 1,95 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base
de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa de,
aproximadamente, 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas
por metro. Para o efeito de movimento será aplicado 2 strobos com lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com
flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5
cm de base de fixação. Tensão de 220 V. Potência da figura: 336 W (Instalados na Igreja). Para o efeito de movimento
será aplicado 3 strobos com lâmpadas de xênon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente,
50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220 V.
Potência da figura: 370 W (Instalados na Igreja).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.035,8800 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.035,8800 e com valor
negociado a R$ 2.028,1000 .

Item: 32 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Lâmpada estroboscópica de xênon de 6 W
de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto, base de fixação redonda,
medindo, aproximadamente, 8,5 cm de diâmetro já aplicados em rabicho. (instalado 30 unidades na igreja)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.890,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.890,0000 e com valor
negociado a R$ 1.882,5000 .

Item: 33 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de refletor de LED para ambientes externos
na cor verde, medindo entre: mínimo: 33 cm de altura x 29 cm de largura x 11 cm de comprimento. Potência do
refletor: 100 W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5 Kg. Multitensão: 90-265V. Duração
média de até 50.000 h. Produto reciclável. (Instalados 12 unidades na Igreja)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.233,9600 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 4.233,9600 e com valor
negociado a R$ 4.217,7900 .

Item: 34 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com



desenho em forma de asterisco, medindo entre: mínimo: 2,35 m de altura x 1,3 m de largura / máximo: 2,45 m de
altura x 1,4 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15 mm x 15 mm, parede
de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando à proteção de
corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa de, aproximadamente, 13 mm de
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas por metro, Para o efeito de
movimento será aplicado 3 strobos com lâmpadas de xênon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação.
Tensão de 220 V. Potência da figura: 274 W. (Instalado na Igreja)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 787,7900 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 787,7900 e com valor
negociado a R$ 784,7800 .

Item: 35 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de arabescos com folhas medindo entre: mínimo: 0,95 m de altura x 1,85 m de largura / máximo:
1,05 m de altura x 1,9 5m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em
mangueira luminosa de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, incandescente nas cores cristal e verde em PVC
flexível, com cerca de 36 microlâmpadas por metro. Para o efeito de movimento, será aplicado 2 strobos com
lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto,
modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220 V. Potência da figura: 316 W
(Instalados no Coreto).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.438,6000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 12.438,6000 e com valor
negociado a R$ 12.391,0800 .

Item: 36 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de refletor de vapor metálico e reator para
ignição, com lâmpada azul, estrutura em alumínio e visor de vidro isolado com silicone. Medindo, aproximadamente,
32 cm de largura x 28 cm de altura x 16 cm de profundidade. (Instalados para iluminar cúpula do Coreto)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.588,9200 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.588,9200 e com valor
negociado a R$ 1.582,8500 .

Item: 37 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Conjunto de LED em forma de cascata,
confeccionada com 200 LEDs na cor branco morno, fio elétrico branco 2 x 0,5 mm2. Medindo entre: mínimo: 3,75 m
de comprimento x 0,65 m de queda da cascata / máximo: 3,85 m de comprimento x 0,75 m de queda da cascata (os
fios da queda são assimétricos). Produto apropriado para uso externo. Tensão de 220 V. Potência: 9 W. (Instalados no
Coreto)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 16 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.366,2400 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 2.366,2400 e com valor
negociado a R$ 2.357,2000 .

Item: 38 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Lâmpada estroboscópica de xenon de 6 W
de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto, base de fixação redonda,
medindo, aproximadamente, 8,5 cm de diâmetro já aplicados em rabicho. (instalados no Coreto)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 70 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.410,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 4.410,0000 e com valor
negociado a R$ 4.392,5000 .

Item: 39 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de arabescos com bolas, medindo entre: mínimo: 4,45 m de altura x 1,3 m de largura / máximo:



4,55 m de altura x 1,4 m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15 mm x 15
mm, parede de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando à
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno do arabesco da figura em mangueira luminosa de,
aproximadamente, 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas
por metro e contorno das bolas da seguinte forma: 50% das peças em mangueira luminosa de, aproximadamente, 13
mm de diâmetro, em LED na cor branca, em PVC flexível, com cerca de 36 LEDs por metro e 50% das peças em
mangueira luminosa de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, incandescente na cor verde, em PVC flexível, com
cerca de 36 microlâmpadas por metro. Preenchimento das bolas com conjuntos de brancos, fio elétrico branco 2 x 0,5
mm2. Aplicação de 3 strobos com lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissões por minuto
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 68 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 173.671,3200 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 173.671,3200 e com valor
negociado a R$ 173.007,9000 .

Item: 40 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de arabescos e bolas, medindo entre: mínimo: 0,9 m de altura x 1,85 m de largura / máximo: 1,1
m de altura x 1,95 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a
base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno do arabesco da figura em
mangueira luminosa de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com
cerca de 36 microlâmpadas por metro e contorno das bolas da seguinte forma: 50% das peças em mangueira
luminosa de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, em LED na cor branca, em PVC flexível, com cerca de 36 LEDs
por metro e 50% das peças em mangueira luminosa de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, incandescente na cor
verde, em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas por metro, preenchimento das bolas com conjuntos de LEDs
brancos, fio elétrico branco 2 x 0,5 mm2 e aplicação de 2 strobos com lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com
flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5
cm de base de fixa
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 136 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 185.363,9200 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 185.363,9200 e com valor
negociado a R$ 184.655,8300 .

Item: 41 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de asterisco, medindo entre: mínimo: 2,35 m de altura x 1,3 m de largura / máximo: 2,45 m de
altura x 1,4 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15 mm x 15 mm, parede
de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando à proteção de
corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa de, aproximadamente, 13 mm de
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas por metro, Para o efeito de
movimento será aplicado 3 strobos com lâmpadas de xênon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação.
Tensão de 220 V. Potência da figura: 274 W (Instalados 6 unidades em 6 portais na Travessa Frei Deodato; 6 unidades
em 6 portais na Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 12 unidades em 12 portais na Rua Tenente Camargo; e 10 unidades
para 10 portais em 2 pontes, sendo 5 portais em cada ponte).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 34 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 26.784,8600 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 26.784,8600 e com valor
negociado a R$ 26.682,5400 .

Item: 42 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de refletor de LED para ambientes externos
na cor verde, medindo entre: mínimo: 33 cm de altura x 29 cm de largura x 11 cm de comprimento. Potência do
refletor: 100 W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5 Kg. Multitensão: 90-265V. Duração
média de até 50.000 h. Produto reciclável. (Instalados em 31 palmeiras após a ponte)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 31 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.937,7300 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 10.937,7300 e com valor
negociado a R$ 10.895,9500 .

Item: 43 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Lâmpada estroboscópica de xenon de 6 W
de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda,
medindo, aproximadamente, 8,5 cm de diâmetro já aplicados em rabicho (Instalados em 31 palmeiras após a ponte)



Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 620 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 39.060,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 39.060,0000 e com valor
negociado a R$ 38.905,0000 .

Item: 44 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Tubo snowfall, produzido em acrílico
transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo, aproximadamente 0,8 m de
comprimento, fio elétrico branco 2 x 0,5 mm2. Apropriado para uso externo. Tensão de 220V. Potência do produto: 3W
(Instalados 217 unidades em 31 palmeiras após a ponte).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 217 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.772,9400 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.772,9400 e com valor
negociado a R$ 7.736,0500 .

Item: 45 - Grupo 1
Descrição: Decoração - eventos , solenidades
Descrição Complementar: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de pingente com arabescos, medindo entre: mínimo: 4,95 m de altura x 2,1 m de largura /
Máximo: 5,05 m de altura x 2,2 m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15
mm x 15 mm, parede de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco,
visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa de,
aproximadamente, 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas
por metro, preenchimento com 02 conjuntos de 100 LEDs verdes, fio elétrico cristal verde de, aproximadamente, 2 x
0,5mm2. Aplicação de 05 strobos com lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação.
Tensão de 220 V. (Instalados 34 unidades em 34 postes na Av. Júlio Assis Cavalheiro; e 39 unidades em 39 postes da
Av. Cidade Norte).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 73 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 192.661,6000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 192.661,6000 e com valor
negociado a R$ 191.931,6000 .

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 1.236.754,6500 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.236.754,6500 e com
valor negociado a R$ 1.231.999,9700 .

Itens do grupo:

 1 - Decoração - eventos , solenidades

 2 - Decoração - eventos , solenidades

 3 - Decoração - eventos , solenidades

 4 - Decoração - eventos , solenidades

 5 - Decoração - eventos , solenidades

 6 - Decoração - eventos , solenidades

 7 - Decoração - eventos , solenidades

 8 - Decoração - eventos , solenidades

 9 - Decoração - eventos , solenidades

 10 - Decoração - eventos , solenidades

 11 - Decoração - eventos , solenidades

 12 - Decoração - eventos , solenidades

 13 - Decoração - eventos , solenidades

 14 - Decoração - eventos , solenidades

 15 - Decoração - eventos , solenidades



 16 - Decoração - eventos , solenidades

 17 - Decoração - eventos , solenidades

 18 - Decoração - eventos , solenidades

 19 - Decoração - eventos , solenidades

 20 - Decoração - eventos , solenidades

 21 - Decoração - eventos , solenidades

 22 - Decoração - eventos , solenidades

 23 - Decoração - eventos , solenidades

 24 - Decoração - eventos , solenidades

 25 - Decoração - eventos , solenidades

 26 - Decoração - eventos , solenidades

 27 - Decoração - eventos , solenidades

 28 - Decoração - eventos , solenidades

 29 - Decoração - eventos , solenidades

 30 - Decoração - eventos , solenidades

 31 - Decoração - eventos , solenidades

 32 - Decoração - eventos , solenidades

 33 - Decoração - eventos , solenidades

 34 - Decoração - eventos , solenidades

 35 - Decoração - eventos , solenidades

 36 - Decoração - eventos , solenidades

 37 - Decoração - eventos , solenidades

 38 - Decoração - eventos , solenidades

 39 - Decoração - eventos , solenidades

 40 - Decoração - eventos , solenidades

 41 - Decoração - eventos , solenidades

 42 - Decoração - eventos , solenidades

 43 - Decoração - eventos , solenidades

 44 - Decoração - eventos , solenidades

 45 - Decoração - eventos , solenidades

Histórico
Item: 1 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 7 R$ 6.974,9100 R$ 48.824,3700 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Figura luminosa
em forma de triângulo (peça dividida em 2 partes) com desenho de folhas e arabescos. Medindo
aproximadamente: 9 m de altura, produzida em estrutura de metalon 30 mm x 30 mm, parede de 2 mm de
espessura, barra chata de 1/2 X 3/16 polegada e 1/2 X 1/8 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva
resistente a exposição às intempéries. Contorno da figura com, em mangueira luminosa incandescente cristal e
verde, em PVC flexível, de 13 mm de diâmetro, com 36 microlâmpadas por metro. Aplicação de,
aproximadamente, 9 strobos com lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5 cm de base de
fixação. Tensão de 220 V. Potência: 1558 W. (Instalados na Torre). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 48.824,3700 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 48.824,3700 e com valor negociado a R$
48.637,8600. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

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

Não Não 2.650 R$ 11,1300 R$ 29.494,5000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Metros de
mangueira luminosa na cor cristal, em PVC flexível extrusado transparente de, aproximadamente, 13 mm de
diâmetro, 2 fios, com, aproximadamente, 36 lâmpadas incandescentes por metro na tensão de 220 V, potência
aproximada de 16 W por metro. Apropriada para uso externo (Instalados na Torre). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 29.494,5000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 29.494,5000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 29.494,5000 e com valor negociado a R$
29.381,8300. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 3 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 20 R$ 1.535,1600 R$ 30.703,2000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Refletor PAR 64 54
LEDs 3W Cree RGBW IP64 Blindado WALDMAN brilhante com grande amplitude. Acabamento em alumínio
robusto e Blindado contra danos e podendo ser exposto às intempéries. Contém resfriamento e pintura
eletrostática de alta qualidade. Voltagem: 110/220 V AC 50~60Hz. Tamanho e peso aproximados: 29 cm x 29
cm x 34 cm. 8,7 kg (Instalados na Torre). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 30.703,2000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 30.703,2000.

Negociação 14/10/2021 Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,



de valor 15:52:51 CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 30.703,2000 e com valor negociado a R$
30.585,9100. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 4 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 49 R$ 215,0200 R$ 10.535,9800 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Mangueira
luminosa de LED 24 V, medindo, aproximadamente, 2 m de comprimento, 13 mm de diâmetro, com 128 LEDs
por peça, com aparelho sequencial que aciona, aproximadamente, 26 LEDs em cada canal, proporcionando um
efeito semelhante à neve caindo. Para uso desse produto, é necessário utilização de transformador de 220 V,
corrente alternada, para 24 V, corrente alternada. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.535,9800 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 10.535,9800.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 10.535,9800 e com valor negociado a R$
10.495,7300. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 5 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 70 R$ 374,8500 R$ 26.239,5000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Mangueira
luminosa de LED 24 V, medindo, aproximadamente, 3 m de comprimento, 13 mm de diâmetro, com,
aproximadamente, 192 LEDs por peça. Com aparelho sequencial que aciona, aproximadamente, 39 LEDs em
cada canal, proporcionando um efeito semelhante a neve caindo. Para uso deste produto é necessário utilização
de transformador de 220 V corrente alternada para 24 V corrente alternada. Apropriada para uso externo.
(Instal. na Torre) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 26.239,5000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 26.239,5000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 26.239,5000 e com valor negociado a R$
26.139,2700. Motivo: Valor negociado



Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 6 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 1 R$ 5.078,0000 R$ 5.078,0000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de, aproximadamente,
2.350 m de cabos de aço de 1/8 de polegada de diâmetro, divididos em, aproximadamente, 35 linhas,
subdivididos em, aproximadamente, 20 linhas de, aproximadamente, 65 m e 15 linhas de, aproximadamente,
67 m. Cada linha deverá ter um esticador e quatro presilhas compatíveis com a espessura do cabo. (Instalados
na Torre) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.078,0000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 5.078,0000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 5.078,0000 e com valor negociado a R$
5.058,6000. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 7 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

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

Não Não 330 R$ 63,0000 R$ 20.790,0000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Lâmpada
estroboscópica de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por
minuto, base de fixação redonda, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de diâmetro já aplicados em rabicho.
(Instalados na Torre) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20.790,0000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 20.790,0000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 20.790,0000 e com valor negociado a R$
20.710,5800. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10



Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 8 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 1 R$ 14.132,9200 R$ 14.132,9200 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Chafariz de luz,
medindo entre: mínimo: 4,95 m de altura x 5,45 m de comprimento x 5,45 m de largura / máximo: 5,05 m de
altura x 5,55 m de comprimento x 5,55 m de largura, formado por 5 curvas altas e 5 curvas baixas de metalon
20 mm x 20 mm, base de sustentação das curvas altas produzida em metalon 20 mm x 20 mm, zincado, com
proteção anticorrosiva, resistente à exposição às intempéries. Aplicação de mangueira luminosa incandescente
na cor cristal, em PVC flexível de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, com, aproximadamente, 36
microlâmpadas por metro na tensão 220 V, mangueira de LED snowfall na cor branca de, aproximadamente, 13
mm de diâmetro, com, aproximadamente, 64 LEDs por metro, vem com aparelho sequencial que aciona
aproximadamente 30% dos LEDs em cada mangueira, proporcionando um efeito de movimento e cascatas de
micro lâmpadas cristal medindo, aproximadamente, 0,6 m de queda, fio elétrico branco 2 mm x 0,5 mm. Para
que o efeito de movimento seja acionado, é necessário que as mangueiras de LED snow fall sejam conectadas a
2 transformadores 220 V corrente alternada para 24 V corrente alternada, com capacidade proporcional à
necessid 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 14.132,9200 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 14.132,9200.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 14.132,9200 e com valor negociado a R$
14.078,9300. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 9 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 4 R$ 506,6000 R$ 2.026,4000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de poste produzido
em estrutura de aço carbono 1020, medindo, aproximadamente, 4 m de altura com 2,5” de diâmetro x 2 mm de
parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. (Instalados em 1 trevo de
entrada da cidade) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.026,4000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 2.026,4000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 2.026,4000 e com valor negociado a R$
2.018,6600. Motivo: Valor negociado

Habilitação 14/10/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -



de
fornecedor

16:32:17 CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 10 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 8 R$ 2.098,0500 R$ 16.784,4000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de arabescos, medindo entre: mínimo: 4,95 m de altura x 1,08 m de
largura / Máximo: 5,05 m de altura x 1,18 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e
tubo quadrado 15,00 mm x 15,00 mm, parede de 1,20 mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização
por imersão a base de zinco, visando à proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura
em de mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com,
aproximadamente, 36 microlâmpadas por metro. Adição de mangueira de LED snowfall na cor branca com,
aproximadamente, 13 mm de diâmetro, com 64 LEDs por metro, com aparelho sequencial que aciona
aproximadamente, 30% de LEDs em cada mangueira, proporcionando um efeito de movimento. É necessário
que as mangueiras de LED snow fall sejam conectadas a um transformador de 220 V, corrente alternada para 24
V, com capacidade proporcional à necessidade. Preenchimento com 4,5 conjuntos de LED, fio elétrico de,
aproximadamente, 2 mm x 0,5 mm. Aplicação de 3 strobos com lâmpadas de xênon de 6 W de potência,
DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 16.784,4000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 16.784,4000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 16.784,4000 e com valor negociado a R$
16.720,2800. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 11 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

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

Não Não 280 R$ 54,7500 R$ 15.330,0000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 100
LEDs branco morno, fio transparente, medindo cerca de 8 m de comprimento na extensão do fio com os LEDs e
0,2 m de fio até os conectores (0,1 m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo
a emenda de até 4 conjuntos. A medida total do conjunto é de, aproximadamente, 8,2 m. Fio elétrico 2 X 0,5
mm2. Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220 V.
Potência do produto: 5 W. (Instalados na Rua Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 15.330,0000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 15.330,0000.



Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 15.330,0000 e com valor negociado a R$
15.271,4400. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 12 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

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

Não Não 280 R$ 54,1100 R$ 15.150,8000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com 100
LEDs verdes fio cristal verde, medindo cerca de 8 mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,2 m
de fio até os conectores (0,1 m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a
emenda de até 4 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,2 m. Fio elétrico 2 x 0,5 mm2.
Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220 V.
Potência do produto: 5W. (Instalados na Rua Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 15.150,8000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 15.150,8000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 15.150,8000 e com valor negociado a R$
15.092,9200. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 13 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 1 R$ 44.500,0000 R$ 44.500,0000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de sistema de controle
de iluminação para, aproximadamente, 56 canais em corrente alternada (AC) com acionamento dos canais
independentes e software web / desktop para a programação dos canais. Cada canal deve ter a potência mínima
400 Watts e permitir conexão de lâmpadas incandescentes, cordão ou mangueira de LED, strobos, snowleds e
fontes AC. O funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo após a programação a qual deverá ser
entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo de funcionamento. O invólucro dos
módulos deve possuir proteção IP65 contra penetração de água, podendo operar sem proteção extra em
ambientes abertos. Os módulos devem possuir proteção contra curto-circuito em todos os canais. O software
deve permitir a programação para até 56 canais. O módulo mestre deve possuir a capacidade de leitura de
arquivos armazenados em um cartão de memória SD card. (Instalado na Rua Coberta - para formar o túnel de
luz com efeitos) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 44.500,0000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item



Evento Data Observações
Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 44.500,0000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 44.500,0000 e com valor negociado a R$
44.330,0100. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 14 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 1 R$ 19.093,9000 R$ 19.093,9000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de estruturas para
sustentação das decorações luminosas nas duas laterais do túnel de luz, estas estruturas devem ter 66 m de
comprimento por 2,3 m de altura de um lado e no outro 66 m de comprimento por 1 m de altura e deverão ser
divididas em painéis de até 6 m. Produzidas em metalon 20 x 20 mm com parede de 1,2 mm de espessura.
Esse item ainda deve contar com 5.000 m de arame número 18. (Instaladas na rua Coberta - para formar o
túnel de luz com efeitos). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 19.093,9000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 19.093,9000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 19.093,9000 e com valor negociado a R$
19.020,9600. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 15 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

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

Não Não 180 R$ 63,0000 R$ 11.340,0000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Lâmpada
estroboscópica de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por
minuto, base de fixação redonda, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de diâmetro já aplicados em rabicho.
(instalados 180 unidades na Rua Coberta) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 11.340,0000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 11.340,0000.



Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 11.340,0000 e com valor negociado a R$
11.295,0000. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 16 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

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

Não Não 180 R$ 35,8200 R$ 6.447,6000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Tubo snowfall,
produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo,
aproximadamente, 0,8 m de comprimento, fio elétrico branco (2 mm x 0,5 mm). Apropriado para uso externo.
Tensão de 220 V. Potência do produto: 3 W (Instalados 180 unidades na Rua Coberta para formar o túnel de luz
com efeitos) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6.447,6000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 6.447,6000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 6.447,6000 e com valor negociado a R$
6.417,0000. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 17 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

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

Não Não 400 R$ 35,8200 R$ 14.328,0000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Tubo snowfall,
produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo,
aproximadamente, 0,8 m de comprimento, fio elétrico branco (2 X 0,5 mm2). Apropriado para uso externo.
Tensão de 220V. Potência do produto: 3W (Instalados: 400 unidades nas árvores naturais da praça) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 14.328,0000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 14.328,0000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 14.328,0000 e com valor negociado a R$
14.260,0000. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10



fornecedor

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 18 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

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

Não Não 680 R$ 51,9400 R$ 35.319,2000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Conjunto com,
aproximadamente, 100 LEDs brancos fio verde, medindo cerca de 8m de comprimento na extensão do fio com
os LEDs e 0,2 m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca,
permitindo a emenda de até 4 conjuntos. A medida total do conjunto é de, aproximadamente, 8,2 m. Fio
elétrico 2 mm x 0,5 mm. Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de
interligação. Tensão de 220 V. Potência do produto: 5 W. (Instalados nas árvores naturais da praça). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 35.319,2000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 35.319,2000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 35.319,2000 e com valor negociado a R$
35.184,2800. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 19 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 60 R$ 352,8300 R$ 21.169,8000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de refletor de LED
para ambientes externos na cor verde, medindo entre: mínimo: 33 cm de altura x 29 cm de largura x 11 cm de
comprimento. Potência do refletor: 100 W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5
Kg. Multitensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 h. Produto reciclável. (Instalados nas árvores naturais
da praça). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 21.169,8000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 21.169,8000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 21.169,8000 e com valor negociado a R$
21.088,9300. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10



Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 20 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 6 R$ 6.693,9400 R$ 40.163,6400 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Anjo tocando
trombeta, aramado, tridimensional, produzido com arames de alumínio, pintura em epóxi na cor branca,
aplicação de, aproximadamente, 11 conjuntos de 100 LEDs brancos frios com fio branco 2 x 0,5 mm2. Medidas
da peça mínimo: 2,85 m de altura x 1,00 m de largura x 1,3 m de comprimento / máximo: 2,95 m de altura x
1,10 m de largura x 1,4 m de comprimento. (Instalados na Av. Júlio de Assis - 6 rotatórias). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 40.163,6400 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 40.163,6400.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 40.163,6400 e com valor negociado a R$
40.010,2100. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 21 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

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

Não Não 6 R$ 107,4600 R$ 644,7600 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Refletor de LED
para ambientes externos na cor branca, medindo entre: mínimo: 23 cm de altura x 28 cm de largura x 5 cm de
comprimento. Potência do refletor: 50 W e 3500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: cerca
de 2,5 Kg. Multitensão: 90-265 V. Duração média de até 25.000 h. Produto reciclável. (Instalados na Av. Júlio
Assis - 6 rotatórias para iluminar os anjos). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 644,7600 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 644,7600.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 644,7600 e com valor negociado a R$
642,3000. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 22 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades



Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 1 R$ 105.195,2900 R$ 105.195,2900 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Pinheiro natalino,
medindo entre 13,5 m e 14,5 m (considerando aproximadamente 12 m da árvore "cone" mais 2 m da ponteira),
estrutura principal "cone" oitavado produzido em tubos de aço de carbono 1020 nas seguintes medidas: Tubo
quadrado com, aproximadamente, 20 mm x 20 mm x 1,2 mm de parede, 25 mm x 25 mm x 2 mm de parede, 30
mm x 30 mm x 2 mm de parede, barra chata 2´ x 1/4, barra redonda 1´ x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5” x 4
mm de parede e 5” x 4 mm de parede, revestido com, aproximadamente, 2200 m de festão fulgiron sêxtuplo, 18
cm de diâmetro em PVC verde. Pinheiro decorado com 4 figuras principais em formato de ramo de flores medindo,
aproximadamente, 3,65 m de altura x 2 m de largura preenchidas com conjuntos de LEDs brancos, fio elétrico
branco 2 x 0,5 mm2. Seguindo a composição da decoração com arabescos duplos, sendo cerca de 4 arabescos de
1,25 m de altura x 0,55 m de largura, 4 arabescos de 0,45 m de altura x 0,85 m de largura, 4 arabescos de 0,65
m de altura x 1,2 m de largura, 4 arabescos de 0,75 m de altura x 1,6 m de largura, 4 arabescos de 0,95 m de
altura x 2 m de largura e 4 arabescos de 1,15 m de 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 105.195,2900 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 105.195,2900.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 105.195,2900 e com valor negociado a R$
104.792,0700. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 23 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 1 R$ 9.931,3300 R$ 9.931,3300 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Estábulo, figura
tridimensional, medindo mínimo: 2,95m de altura x 2,45m de largura x 3,45m de profundidade, máximo: 3,05m
de altura x 2,55m de largura x 3,55m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro, pintura com esmalte
sintético automotivo, verniz automotivo. (Instalado no cenário Presépio). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 9.931,3300 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 9.931,3300.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 9.931,3300 e com valor negociado a R$
9.893,3900. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.



 
Item: 24 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 1 R$ 8.106,8000 R$ 8.106,8000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Muro de pedras
para cenário "Presépio", figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 1,55 m de altura x 1,45 m de largura x
2,75 m de profundidade / máximo: 1,65 m de altura x 1,55 m de largura x 2,85 m de profundidade,
confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no
cenário Presépio). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 8.106,8000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 8.106,8000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 8.106,8000 e com valor negociado a R$
8.075,8300. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 25 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

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

Não Não 4 R$ 197,0100 R$ 788,0400 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de refletor de LED
para ambientes externos na cor branca, medindo aproximadamente: 33 cm de altura x 29 cm de largura x 11
cm de comprimento. Potência do refletor: 100 W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do
produto: 2,5 Kg. Multitensão: 90-265 V. Duração média de até 50.000 h. Produto reciclável. (Instalados no
cenário Presépio). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 788,0400 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 788,0400.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 788,0400 e com valor negociado a R$
785,0300. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 26 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 



                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 2 R$ 3.140,8100 R$ 6.281,6200 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso
bidimensional em forma de candelabro com 3 velas, medindo entre: mínimo: 3,45 m de altura x 2,6 m de
largura / máximo: 3,55 m de altura x 2,7 m de largura, produzida em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de
polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno com mangueira
luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, com cerca de
36 microlâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado 3 strobos com lâmpadas de xenon de 6
W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo,
medindo,o aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220 V. Potência da figura: 722 W
(Instalados na Igreja). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6.281,6200 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 6.281,6200.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 6.281,6200 e com valor negociado a R$
6.257,6200. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 27 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 8 R$ 420,2500 R$ 3.362,0000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95 m de altura /
máximo: 1,05 m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão
a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa com cerca de 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36
microlâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado 2 strobos com lâmpadas de xenon de 6 W
de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo,
medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220 V. (Instalados na Igreja). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.362,0000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 3.362,0000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 3.362,0000 e com valor negociado a R$
3.349,1600. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 



Item: 28 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 8 R$ 502,5100 R$ 4.020,0800 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 1,25 m de altura /
máximo: 1,35 m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão
a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com cerca
de 36 microlâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xenon de 6
W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo,
medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220 V. (Instalados na Igreja) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.020,0800 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 4.020,0800.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 4.020,0800 e com valor negociado a R$
4.004,7200. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 29 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 8 R$ 200,5900 R$ 1.604,7200 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura /
máximo: 0,55 m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão
a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas
por metro. Para o efeito de movimento será aplicado 02 strobos com lâmpadas de xenon de 6 W de potência,
com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo,
aproximadamente 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220 V. (Instalados na Igreja).Para o efeito de
movimento será aplicado 3 strobos com lâmpadas de xênon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de
fixação. Tensão de 220 V. Potência da figura: 370 W (Instalados na Igreja). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.604,7200 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 1.604,7200.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 1.604,7200 e com valor negociado a R$
1.598,5900. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10



fornecedor

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 30 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 2 R$ 1.682,0200 R$ 3.364,0400 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de arabescos, medindo entre: mínimo: 1,1 m de altura x 4,45 m de
largura / máximo: 1,2 m de altura x 4,55 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo
quadrado 15 mm x 15 mm, parede de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a
base de zinco, visando à proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas
por metro. Para o efeito de movimento será aplicado 3 strobos com lâmpadas de xênon de 6 W de potência,
com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo,
aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220 V. Potência da figura: 370 W (Instalados na
Igreja). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.364,0400 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 3.364,0400.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 3.364,0400 e com valor negociado a R$
3.351,1900. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 31 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 2 R$ 1.017,9400 R$ 2.035,8800 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de arabescos, medindo entre: mínimo: 0,8 m de altura x 1,85 m de
largura / máximo: 0,9 m de altura x 1,95 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono
1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado 2
strobos com lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissões por minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220
V. Potência da figura: 336 W (Instalados na Igreja). Para o efeito de movimento será aplicado 3 strobos com
lâmpadas de xênon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por
minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220 V. Potência da
figura: 370 W (Instalados na Igreja). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.035,8800 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações



Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 2.035,8800.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 2.035,8800 e com valor negociado a R$
2.028,1000. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 32 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

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

Não Não 30 R$ 63,0000 R$ 1.890,0000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Lâmpada
estroboscópica de xênon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por
minuto, base de fixação redonda, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de diâmetro já aplicados em rabicho.
(instalado 30 unidades na igreja) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.890,0000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 1.890,0000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 1.890,0000 e com valor negociado a R$
1.882,5000. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 33 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 12 R$ 352,8300 R$ 4.233,9600 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de refletor de LED
para ambientes externos na cor verde, medindo entre: mínimo: 33 cm de altura x 29 cm de largura x 11 cm de
comprimento. Potência do refletor: 100 W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5
Kg. Multitensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 h. Produto reciclável. (Instalados 12 unidades na
Igreja) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.233,9600 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 4.233,9600.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 4.233,9600 e com valor negociado a R$
4.217,7900. Motivo: Valor negociado



Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 34 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

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

Não Não 1 R$ 787,7900 R$ 787,7900 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de asterisco, medindo entre: mínimo: 2,35 m de altura x 1,3 m de
largura / máximo: 2,45 m de altura x 1,4 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo
quadrado 15 mm x 15 mm, parede de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a
base de zinco, visando à proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com cerca
de 36 microlâmpadas por metro, Para o efeito de movimento será aplicado 3 strobos com lâmpadas de xênon de
6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo,
medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220 V. Potência da figura: 274 W. (Instalado
na Igreja) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 787,7900 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 787,7900.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 787,7900 e com valor negociado a R$
784,7800. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 35 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 10 R$ 1.243,8600 R$ 12.438,6000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de arabescos com folhas medindo entre: mínimo: 0,95 m de altura x 1,85
m de largura / máximo: 1,05 m de altura x 1,9 5m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço
carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro,
incandescente nas cores cristal e verde em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas por metro. Para o
efeito de movimento, será aplicado 2 strobos com lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz
brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de
base de fixação. Tensão de 220 V. Potência da figura: 316 W (Instalados no Coreto). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 12.438,6000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 12.438,6000.



Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 12.438,6000 e com valor negociado a R$
12.391,0800. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 36 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 6 R$ 264,8200 R$ 1.588,9200 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de refletor de vapor
metálico e reator para ignição, com lâmpada azul, estrutura em alumínio e visor de vidro isolado com silicone.
Medindo, aproximadamente, 32 cm de largura x 28 cm de altura x 16 cm de profundidade. (Instalados para
iluminar cúpula do Coreto) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.588,9200 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 1.588,9200.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 1.588,9200 e com valor negociado a R$
1.582,8500. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 37 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 16 R$ 147,8900 R$ 2.366,2400 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Conjunto de LED
em forma de cascata, confeccionada com 200 LEDs na cor branco morno, fio elétrico branco 2 x 0,5 mm2.
Medindo entre: mínimo: 3,75 m de comprimento x 0,65 m de queda da cascata / máximo: 3,85 m de
comprimento x 0,75 m de queda da cascata (os fios da queda são assimétricos). Produto apropriado para uso
externo. Tensão de 220 V. Potência: 9 W. (Instalados no Coreto) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.366,2400 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 2.366,2400.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 2.366,2400 e com valor negociado a R$
2.357,2000. Motivo: Valor negociado



Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 38 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

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

Não Não 70 R$ 63,0000 R$ 4.410,0000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Lâmpada
estroboscópica de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por
minuto, base de fixação redonda, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de diâmetro já aplicados em rabicho.
(instalados no Coreto) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.410,0000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 4.410,0000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:51

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 4.410,0000 e com valor negociado a R$
4.392,5000. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 39 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 68 R$ 2.553,9900 R$ 173.671,3200 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de arabescos com bolas, medindo entre: mínimo: 4,45 m de altura x 1,3
m de largura / máximo: 4,55 m de altura x 1,4 m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada
e tubo quadrado 15 mm x 15 mm, parede de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por
imersão a base de zinco, visando à proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno do arabesco da
figura em mangueira luminosa de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexível, com cerca de 36 microlâmpadas por metro e contorno das bolas da seguinte forma: 50% das peças em
mangueira luminosa de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, em LED na cor branca, em PVC flexível, com
cerca de 36 LEDs por metro e 50% das peças em mangueira luminosa de, aproximadamente, 13 mm de
diâmetro, incandescente na cor verde, em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas por metro.
Preenchimento das bolas com conjuntos de brancos, fio elétrico branco 2 x 0,5 mm2. Aplicação de 3 strobos
com lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por
minuto 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 173.671,3200 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 173.671,3200.

Negociação 14/10/2021 Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,



de valor 15:52:51 CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 173.671,3200 e com valor negociado a R$
173.007,9000. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 40 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 136 R$ 1.362,9700 R$ 185.363,9200 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de arabescos e bolas, medindo entre: mínimo: 0,9 m de altura x 1,85 m
de largura / máximo: 1,1 m de altura x 1,95 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono
1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries.
Contorno do arabesco da figura em mangueira luminosa de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas por metro e contorno das bolas
da seguinte forma: 50% das peças em mangueira luminosa de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, em LED
na cor branca, em PVC flexível, com cerca de 36 LEDs por metro e 50% das peças em mangueira luminosa de,
aproximadamente, 13 mm de diâmetro, incandescente na cor verde, em PVC flexível, com cerca de 36
microlâmpadas por metro, preenchimento das bolas com conjuntos de LEDs brancos, fio elétrico branco 2 x 0,5
mm2 e aplicação de 2 strobos com lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de
fixa 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 185.363,9200 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 185.363,9200.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:52

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 185.363,9200 e com valor negociado a R$
184.655,8300. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 41 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 34 R$ 787,7900 R$ 26.784,8600 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de asterisco, medindo entre: mínimo: 2,35 m de altura x 1,3 m de
largura / máximo: 2,45 m de altura x 1,4 m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo
quadrado 15 mm x 15 mm, parede de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a
base de zinco, visando à proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com cerca
de 36 microlâmpadas por metro, Para o efeito de movimento será aplicado 3 strobos com lâmpadas de xênon de
6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por minuto, modelo redondo,
medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220 V. Potência da figura: 274 W (Instalados
6 unidades em 6 portais na Travessa Frei Deodato; 6 unidades em 6 portais na Rua Antônio de Paiva Cantelmo;
12 unidades em 12 portais na Rua Tenente Camargo; e 10 unidades para 10 portais em 2 pontes, sendo 5
portais em cada ponte). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro



R$ 26.784,8600 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 26.784,8600.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:52

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 26.784,8600 e com valor negociado a R$
26.682,5400. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 42 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 31 R$ 352,8300 R$ 10.937,7300 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de refletor de LED
para ambientes externos na cor verde, medindo entre: mínimo: 33 cm de altura x 29 cm de largura x 11 cm de
comprimento. Potência do refletor: 100 W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5
Kg. Multitensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 h. Produto reciclável. (Instalados em 31 palmeiras após
a ponte) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.937,7300 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 10.937,7300.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:52

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 10.937,7300 e com valor negociado a R$
10.895,9500. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 43 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

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

Não Não 620 R$ 63,0000 R$ 39.060,0000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Lâmpada
estroboscópica de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por
minuto, base de fixação redonda, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de diâmetro já aplicados em rabicho
(Instalados em 31 palmeiras após a ponte) 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 39.060,0000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 39.060,0000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:52

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 39.060,0000 e com valor negociado a R$
38.905,0000. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 44 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

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

Não Não 217 R$ 35,8200 R$ 7.772,9400 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Tubo snowfall,
produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo,
aproximadamente 0,8 m de comprimento, fio elétrico branco 2 x 0,5 mm2. Apropriado para uso externo. Tensão
de 220V. Potência do produto: 3W (Instalados 217 unidades em 31 palmeiras após a ponte). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 7.772,9400 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:14

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 7.772,9400.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:52

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 7.772,9400 e com valor negociado a R$
7.736,0500. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 45 - Grupo 1 - Decoração - eventos , solenidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA

COMERCIO E
DECORACOES
LTDA

Não Não 73 R$ 2.639,2000 R$ 192.661,6000 12/10/2021
22:39:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação, instalação, manutenção e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de pingente com arabescos, medindo entre: mínimo: 4,95 m de altura x
2,1 m de largura / Máximo: 5,05 m de altura x 2,2 m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de
polegada e tubo quadrado 15 mm x 15 mm, parede de 1,2 mm de espessura em aço carbono 1020,
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa de, aproximadamente, 13 mm de diâmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexível, com cerca de 36 microlâmpadas por metro, preenchimento com 02 conjuntos de 100
LEDs verdes, fio elétrico cristal verde de, aproximadamente, 2 x 0,5mm2. Aplicação de 05 strobos com
lâmpadas de xenon de 6 W de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente, 50 emissões por
minuto, modelo redondo, medindo, aproximadamente, 8,5 cm de base de fixação. Tensão de 220 V. (Instalados
34 unidades em 34 postes na Av. Júlio Assis Cavalheiro; e 39 unidades em 39 postes da Av. Cidade Norte). 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 192.661,6000 02.742.361/0002-10 14/10/2021 14:00:01:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/10/2021
15:41:14

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 192.661,6000.

Negociação
de valor

14/10/2021
15:52:52

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, pelo melhor lance de R$ 192.661,6000 e com valor negociado a R$
191.931,6000. Motivo: Valor negociado

Habilitação
de
fornecedor

14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA -
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
02.742.361/0002-10 LUZ & FORMA COMERCIO E

DECORACOES LTDA
Não Não - R$ 1.236.754,6500 12/10/2021

22:39:46

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura 14/10/2021
14:05:04 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

14/10/2021
14:15:05 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa
aberta

14/10/2021
14:15:31 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 14/10/2021
14:15:31 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

14/10/2021
14:36:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor LUZ & FORMA COMERCIO E
DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

14/10/2021
14:58:35

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUZ & FORMA
COMERCIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10.

Habilitação de fornecedor 14/10/2021
16:32:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUZ & FORMA COMERCIO E
DECORACOES LTDA - CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 14/10/2021
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura

para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 14/10/2021

14:01:30
Prezados licitantes, bom dia Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão

Eletrônico nº 155/2021. Alguns avisos importantes:
Pregoeiro 14/10/2021

14:01:39
O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar

lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro 14/10/2021

14:01:48
Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos

os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos,
inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de

Francisco Beltrão.
Pregoeiro 14/10/2021

14:01:56
Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e

Pregoeiro ou de sua desconexão.
Pregoeiro 14/10/2021

14:02:04
Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que
não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo
que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões

conseguintes.
Pregoeiro 14/10/2021

14:02:29
Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da

Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos
editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que declarar que possuem

condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de SANÇÃO
ADMINISTRATIVA.

Pregoeiro 14/10/2021 Os pedidos de desclassificação de propostas somente serão aceitos se, verificado por



14:02:35 este pregoeiro, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço então que
estejam atentos para o lançamento dos valores.

Pregoeiro 14/10/2021
14:02:41

Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema
Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO,

solicitar ao Pregoeiro, por meio do email licitação.fraciscobeltrao@gmail.com, nova(s)
convocação(ções) do anexo do sistema.

Pregoeiro 14/10/2021
14:02:47

O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá
ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.

Pregoeiro 14/10/2021
14:02:54

Informo que, para evitarmos problemas com abertura de processo de administrativo de
apuração de irregularidades, solicito que levem a sério os valores ofertados, uma vez
que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida

argumentação.
Pregoeiro 14/10/2021

14:03:00
Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,

especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a

proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após
solicitação pela pregoeira.

Pregoeiro 14/10/2021
14:03:06

Enquanto os senhores lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas
inseridas no Sistema. Aguardem

Sistema 14/10/2021
14:05:04

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 14/10/2021
14:05:04

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 14/10/2021
14:15:05

O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 14/10/2021
14:15:31

O item G1 está encerrado.

Sistema 14/10/2021
14:15:37

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 14/10/2021
14:16:18

Senhores licitantes, informo que iniciarei a verificação das propostas inicias.

Pregoeiro 14/10/2021
14:16:25

Bem como, realizarei a negociação de preços, em atendimento ao art. 38 do decreto nº
10.024/19 e art. 37 do decreto municipal nº 251/2020, e se necessário, diligências dos

documentos já apresentados.
Pregoeiro 14/10/2021

14:16:36
Por favor aguardem

Pregoeiro 14/10/2021
14:21:17

Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e art. 37 do decreto municipal nº
251/20, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, solicitarei via CHAT, desconto

nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro 14/10/2021

14:21:24
O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o

licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro 14/10/2021

14:22:43
Para LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA - Sr. licitante, é possível chegar ao

valor de R$ 1.220.000,00 no grupo 1?
02.742.361/0002-

10
14/10/2021
14:26:32

Boa tarde! Devido a qualidade de nossos produtos e serviços, também devido ao prazo
que teremos para tender plenamente essa licitação, o valor que conseguimos negociar é

de R$ 1.236.000,00.
Pregoeiro 14/10/2021

14:27:13
Para LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA - Precisamos de um pouco mais de

desconto
Pregoeiro 14/10/2021

14:29:45
Para LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA - R$ 1.225.000,00?

02.742.361/0002-
10

14/10/2021
14:32:53

Tivemos grandes reajustes nas matérias primas após o orçamento que enviamos para a
prefeitura, devido isso conseguimos chegar ao valor de R$ 1.234.000,00

Pregoeiro 14/10/2021
14:33:58

Para LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA - Não conseguem chegar em R$
1.230.000,00?

02.742.361/0002-
10

14/10/2021
14:35:35

R$ 1.232.000,00

Pregoeiro 14/10/2021
14:36:34

Para LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA - Ok, obrigada pelo retorno.
Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02
(duas) horas, conforme item 11.1 do edital, contendo em uma única proposta todos os

itens ganhos, sendo:
Sistema 14/10/2021

14:36:42
Senhor fornecedor LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF:

02.742.361/0002-10, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 14/10/2021

14:38:07
Para LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA - Favor enviar a proposta com o

valor do desconto individualizado nos itens.
Pregoeiro 14/10/2021

14:39:11
Próximo contato da pregoeira será hoje, dia 14/10/2021 às 16:30

Sistema 14/10/2021
14:58:35

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 02.742.361/0002-10, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 14/10/2021
16:31:00

Senhores,



Pregoeiro 14/10/2021
16:31:14

Informo que a empresa LUZ E FORMA COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA anexou
proposta dentro do prazo solicitado.

Pregoeiro 14/10/2021
16:31:23

Comunico à todos, que feita a análise dos documentos da empresa, estes comprovaram
as exigências fixadas em Edital.

Pregoeiro 14/10/2021
16:31:33

Caso não haja interposição de recurso, solicito envio do CRONOGRAMA de entrega e
instalação dos materiais, no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos, ou seja, até dia
21/10/2021, sob pena de desclassificação, conforme item 3.1 do Anexo I do Edital.

Pregoeiro 14/10/2021
16:31:41

Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços das
proponentes provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e,

verificou-se que as empresas enviaram toda a documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro 14/10/2021

16:31:49
Cumpre salientar que pregoeira, de modo a privilegiar o interesse público desta
Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento

convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço atenção
dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o

mesmo em próximos certames.
Pregoeiro 14/10/2021

16:31:55
O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO

ATÉ AS 17:30 HORAS de hoje – dia 14/10/2021.
Pregoeiro 14/10/2021

16:32:01
A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer,

importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o
objeto a Licitante declarada vencedora.

Pregoeiro 14/10/2021
16:32:06

Demais informações poderão ser obtidas via e-mail:
licitação.franciscobeltrao@gmail.com, telefone: (46) 3520-2103 / 3520-2149 –

Pregoeira Samantha Pécoits
Sistema 14/10/2021

16:32:20
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 14/10/2021

16:32:43
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/10/2021 às

17:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 14/10/2021
08:34:06

Alteração equipe 14/10/2021
08:34:10

Abertura da sessão
pública

14/10/2021
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

14/10/2021
14:05:04 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

14/10/2021
14:15:37 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 14/10/2021
16:32:20 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

14/10/2021
16:32:43

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/10/2021 às
17:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:33 horas do dia 14 de outubro de
2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
SAMANTHA MARQUES PECOITS 
Pregoeiro Oficial

ALEX BRUNO CHIES
Equipe de Apoio
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