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PROPOSTAS DO PROCESSO 

PREGÃO ELETRÕNICO N° 1812020 
Processo Administrativo N°43/2020 

Tipo: REGISTRO DE PREÇO 
PREGOEIRO: VERA MARIA BENZAK KRAWCZYK 

Data de Publicação: 2210412020 13:50:42 

LOTE 1 
Item: 1 	Quant.: 1 	 Unidade: UNI 	 Vai. Ref.: 220,00 

Descrição: BATERIA 44AMP. 

Autor 	 Marca/Modelo Valor 
PARTICIPANTE 074 	 PREMILJM /12V 45 AH 220,00 

..- 	PARTICIPANTE 015 	 EXCELL 215,00 

LOTE 2 
Item: 2 	Quant.: 1 	 Unidade: UN 	 Vai. Ref.: 390,00 

Descrição: BATERIA 90 AMP. 

Autor 	 Marca/Modelo Valor 
PARTICIPANTE 074 	 PREMIUM / 12V 90 AH 390,00 

PARTICIPANTE 015 	 EXCELL 380,00 

LOTE 3 
Item: 3 	Quant.: 4 	 Unidade: UN 	 Vai. Ref.: 234,00 

Descrição: Bateria automotiva de 12 Volts, no mínimo 45 Amperes, livre de manutenção, com liga de prata/chumbo, 
placas de grande espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta 
absorção e baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos e com o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da 
bateria, sistema de filtragem dos gases com câmara de condensação, caixa e tampa de polipropileno copolimero de 
alto impacto, supressor de chama localizado no sistema de filtragem dos gases, dispositivo indicador de carga elétrica, 
sem necessidade de adição de água, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, garantia mínima do 
fornecedor de 12 meses a partir da data de entrega. 

Autor 	 Marca/Modelo Valor 
PARTICIPANTE 074 	 PREMIUM/12V45AH 234,00 

PARTICIPANTE 050 	 EXCELL 23000 

LOTE 4 
Item: 4 	Quant.: 37 	 Unidade: UN 	 Vai. Ref.: 445,00 

Descrição: Bateria automotiva de 12 Volts, no mínimo 100 Amperes, com liga de prata e/ou chumbo, placas de grande 
espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa 
resistência elétrica, polos terminais cônicos e com o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e 
tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga 
elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, garantia mínima do fornecedor de 12 meses a partir da 
data de entrega. 

Autor 	 Marca/Modelo 	 Valor 
PARTICIPANTE 074 	 PREMIUM / 12V 105 AH 	 445,00 

PARTICIPANTE 050 	 FLEX POWER 	 440,00 
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Item: 5 	Quant: 45 	 Unidade: UN 	 Vai. Ref.: 544,00 

Descrição: Bateria automotiva de 12 Volts, no mínimo 150 Amperes, com liga de prata e/ou chumbo, placas de grande 
espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa 
resistência elétrica, polos terminais cônicos e com o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e 
tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga 
elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, garantia mínima do fornecedor de 12 meses a partir da 
data de entrega. 

Autor 	 Marca/Modelo 	 Valor 
PARTICIPANTE 074 	 PREMI(JM (12V 150 AH 	 544,00 

PARTICIPANTE 086 	 MOTORTEC 	 640,00 

LOTE 6 
[tem: 6 	Quant.: 17 	 Unidade: UN 	 Vai. Ref.: 680,00 

Descrição: Bateria automotiva de 12 Volts, no mínimo 170 Amperes, com liga de prata e/ou chumbo, placas de grande 
espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa 

'-' 

	

	resistência elétrica, polos terminais cônicos e com o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e 
tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga 
elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, garantia mínima do fornecedor de 12 meses a partir da 
data de entrega. 

Autor 	 Marca/Modelo 	 Valor 
PARTICIPANTE 074 	 PREMIUM / 12V 170 AH 	 680,00 

PARTICIPANTE 086 	 MOTORTEC 	 560,00 

LOTE 7 
Item: 7 	Quant.: 2 	 Unidade: UM 	 VaI, Ref.: 230,00 

Descrição: Bateria automotiva de 12 Volts, no mínimo 40 Amperes, com liga de prata/chumbo, placas de grande 
espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa 
resistência elétrica, polos terminais cônicos e com o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e 
tampa de polipropileno copolimero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga 
elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, garantia mínima do fornecedor de 12 meses a partir da 
data de entrega. 

Autor Marca/Modelo Valor 
PARTICIPANTE 090 PREMIUM / 12V 45 AH 230,00 

PARTICIPANTE 070 ELEX POWER 225,00 

LOTE 8 
Item: 8 	Quant.: 10 	 Unidade: UN 

	
Vai. Ref.: 259,00 

Descrição: Bateria automotiva de 12 Volts, no mínimo 60 Amperes, com liga de prata e/ou chumbo, placas de grande 
espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa 
resistência elétrica, polos terminais cônicos e com o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e 
tampa de polipropileno copolimero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga 
elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, garantia mínima do fornecedor de 12 meses a partir da 
data de entrega. 

Autor Marca/Modelo Valor 
PARTICIPANTE 074 PREMIUM (12V 60 AH 259,00 

PARTICIPANTE 070 FLEX POWER 255,00 

LOTE 9 
Item: 9 	Quant.: 24 	 Unidade: UN 	 Vai. Ref.: 285,00 
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Descrição: Bateria automotiva de 12 Volts, no mínimo 60 Amperes, livre de manutenção, com liga de prata/chumbo, 
placas de grande espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta 
absorção e baixa resistência elétrica, polos terminais cônicos e com o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da 
bateria, sistema de filtragem dos gases com câmara de condensação, caixa e tampa de polipropileno copolímero de 
alto impacto, supressor de chama localizado no sistema de filtragem dos gases, dispositivo indicador de carga elétrica; 
sem necessidade de adição de água, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, garantia mínima do 
fornecedor de 12 meses a partir da data de entrega. 

Autor 	 Marca/Modelo 	 Valor 
PARTICIPANTE 090 	 PREMIUM! 12V 60 AH 	 285,00 

PARTICIPANTE 006 	 FLEX POWER 	 280,00  

LOTE 10  
Item: 10 	Quant.: 8 	 Unidade: UN 	 Vai. Rei.: 300,00 

Descrição: Bateria automotiva de 12 Volts, no mínimo 70 Amperes, com liga de prata e/ou chumbo, placas de grande 
espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa 
resistência elétrica, polos terminais cônicos e com o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e 
tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga 
elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, garantia mínima do fornecedor de 12 meses a partir da 
data de entrega. 

Autor 	 Marca/Modelo 	 Valor 
PARTICIPANTE 074 	 PREMIIJM /12V 70 AH 	 300,00 

PARTICIPANTE 006 	 MOTORTEC 	 290,00 

LOTE 11  
Item: 11 	Quant.: 3 	 Unidade: UN 	 Vai. Ref.: 299,00 

Descrição: Bateria automotiva de 12 Volts, no mínimo 80 Amperes, com liga de prata e/ou chumbo, placas de grande 
espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa 
resistência elétrica, polos terminais cônicos e com o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e 
tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga 
elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, garantia mínima do fornecedor de 12 meses a partir da 
data de entrega. 

Autor 	 Marca/Modelo 	 Valor 
PARTICIPANTE 074 	 PREMIUM / 12V 80 AH 	 299,00 

PARTICIPANTE 006 	 MOTORTEC 	 295,00  

LOTE 12  
Item: 12 	Quant.: 3 	 Unidade: UN 	 Vai. Ref.: 357,80 

Descrição: Bateria automotiva de 12 Volts, no mínimo 90 Amperes, com liga de prata e/ou chumbo, placas de grande 
espessura e alta densidade, separadores com alta resistência mecânica, alta porosidade, alta absorção e baixa 
resistência elétrica, polos terminais cônicos e com o polo positivo do lado direito e/ou esquerdo da bateria, caixa e 
tampa de polipropileno copolímero de alto impacto, supressor de chama localizado, dispositivo indicador de carga 
elétrica, baixa gaseificação e resistência a altas temperaturas, garantia mínima do fornecedor de 12 meses a partir da 
data de entrega. 

Autor 	 Marca/Modelo 	 Valor 
PARTICIPANTE 074 	 PREMIUM /12V 90 	 35780 
PARTICIPANTE 042 	 EXCELL 	 355,00 

LOTE 13  
Item: 13 	Quant.: 3 	 Unidade: UN 	 Vai. Rei.: 50,00 

Descrição: CAIXA DE BATERIA (CASCO) ATÉ 60 AMPERES 
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Autor 	 Marca/Modelo 	 Valor 
PARTICIPANTE 090 	 PREMIUM / SUCATA 	 50,00 

1 

Item: 14 	Quant.: 6 	 Unidade: UN 
	

Vai. Ref.: 85,00 

Descrição: CAIXA DE BATERIA (CASCO) DE 61 A 100 AMPERES 

Autor 	 Marca/Modelo 
	

Valor 
PARTICIPANTE 090 	 PREMIUM / SUCATA 

	
85,00 

LOTE 15 

Item: 15 	Quant.: 6 	 Unidade: UN 
	

Vai. Ref: 100,00 

Descrição: CAIXA PARA BATERIA 101 A 150 AMPERES 

Autor 	 Marca/Modelo 
	

Valor 
PARTICIPANTE 074 	 PREMIUM / SUCATA 

	
100,00 
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