
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA – COCEL 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

LICITAÇÃO/MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2017 

 

A Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, através de seu Pregoeiro, 

designado pela Portaria nº 004/2017, torna público e para conhecimento dos licitantes 

que, em sessão pública realizada em 23/03/2017, após o exame das propostas 

apresentadas no pleito e adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-

se ao seguinte resultado classificatório: 

 

Para o lote de Nº 1 (18 und caixa plástica de polipropileno para quadros de comando, 

03 m trilho Din 35mm galvanizado, 18 und disjuntor unipolar Din 1P x 50ª curva “C”, 

24 und disjuntor unipolar Din 1P x 32ª curva “C”, 24 und tomada em barra quádrupla, 

12 und prensa cabo PVC “1”, 30 m fita fusimec perfurada ¾”, 50 und parafuso cabeça 

panela fenda ¼” x 1” zincado, 50 und porca sextavada zincada ¼”, 100 und arruela 

lisa zincada ¼”, 40 und parafuso brocante cab. sextavada 4,2 x 13mm, 18 br 

eletroduto PVC 1” x 3m preto, 12 und buchas e arruelas alumínio 1”, 12 und luva PVC 

rosqueavel 1”, 12 und cabeçote alumínio de 1”, 12 und prensa cabo PVC ¾”, 300 m 

cabo de cobre flexível 6mm, 24 und terminal tubular ilhós 6,0mm): 

V3 SOLUCOES LTDA ME com o valor total de R$ 3.530,00 

 

Para o lote de Nº 2 (11 und globo em polietileno leitoso aprox. 45 a 50cm, 11 und 

lâmpadas led compacta 30 W): 

ELETRICA LIBERALDO LTDA - EPP com o valor total de R$ 1.990,00 

 

Para o lote de Nº 3 (02 und disjuntor tripolar 400A termomagnético ajustável 

280/400A, mínimo de curto circuito 35KA 220 V): 

ELETRICA LIBERALDO LTDA - EPP com o valor unitário de R$ 1.600,00, totalizando 

R$ 3.200,00 

 

Campo Largo, 23 de março de 2017. 

 

MARCO ANTONIO MUNARI 

PREGOEIRO 

     

 

 

 

 


