Registro de preços para aquisição de armadilhas luminosas tipo CDC para instalação em
todas as áreas programáticas do Município do Rio de Janeiro, para captura de insetos.
VALIDADE: 24/02/2021 a 23/02/2022
ATA SMS Nº 012/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 494/2020

CÓDIGO

ITEM

37.40.01.001-25

1

CÓDIGO

ITEM

NOME / DESCRIÇÃO
Armadilha luminosa tipo CDC com corpo de PVC branco
leitoso, com diâmetro de 10 centímetros (cm) –
equivalente a 4” (polegadas), e 10 centímetros de altura
(comprimento); motor com hélice de duas pás de 06 volts
fixados por suporte, com plug lig/desl.; suporte com
lâmpada de Tungstênio de 06 volts; alças e cobertura
redonda de alumínio (tipo forma de pizza grande); copo
coletor de PVC de 4” (polegadas) com tela metálica extra
fina e bainha na parte superior para fixar o manguito; 01
(um) manguito: sacola sem fundo de tecido 100% nylon
resistente de 30 cm de comprimento e 17 cm de diâmetro
sem fundo em tecido tipo nylon, cor bege transparente,
com elástico nas duas extremidades e costura dupla
envolvendo o tecido e o elástico; cadarço de 01 cm no
centro, preso no manguito, para fechamento do mesmo;
alimentação 06 volts bateria recarregável /
CDC BIDDEN
NOME / DESCRIÇÃO
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QTDE (COTA
PRINCIPAL)

VALOR UNITÁRIO
(R$)

180
QTDE (COTA ME e
EPP)

480.00
VALOR UNITÁRIO
(R$)

EMPRESA

BIDDEN
EMPRESA
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NOME / DESCRIÇÃO
Armadilha luminosa tipo CDC com corpo de PVC branco
leitoso, com diâmetro de 10 centímetros (cm) –
equivalente a 4” (polegadas), e 10 centímetros de altura
(comprimento); motor com hélice de duas pás de 06 volts
fixados por suporte, com plug lig/desl.; suporte com
lâmpada de Tungstênio de 06 volts; alças e cobertura
redonda de alumínio (tipo forma de pizza grande); copo
coletor de PVC de 4” (polegadas) com tela metálica extra
fina e bainha na parte superior para fixar o manguito; 01
(um) manguito: sacola sem fundo de tecido 100% nylon
resistente de 30 cm de comprimento e 17 cm de diâmetro
sem fundo em tecido tipo nylon, cor bege transparente,
com elástico nas duas extremidades e costura dupla
envolvendo o tecido e o elástico; cadarço de 01 cm no
centro, preso no manguito, para fechamento do mesmo;
alimentação 06 volts bateria recarregável /
CDC BIDDEN

QTDE (COTA
PRINCIPAL)

VALOR UNITÁRIO
(R$)

EMPRESA

20

480.00

BIDDEN

BIDDEN COMERCIAL LTDA
CNPJ: 36.181.473/0001-80
RUA CAPITÃO JOÃO ZALESKI, 1763 - LINDÓIA - CEP 81010-080 - Curitiba / Paraná - Tel(41) 4103-7690 Tel(41) 9148-2036
contato@biddencomercial.com.br
Outras Informações:
Nº DO PROCESSO: 09/001.668/2019
AUTORIZO DE LICITAÇÃO: 10/11/2020
AVISO DE LICITAÇÃO: 23/12/2020
ATA DO PREGÃO: 11/01/2021
HOMOLOGAÇÃO: 15/02/2021
EXTRATO DA ATA DE RP: 24/02/2021
Página 2

