
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE GOIANIA - COMISSAO GERAL DE LICITACAO - (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE GOIANIA / Nº Processo: 028/2018 BEE)

 

     às 09:03:42 horas do dia 06/09/2018 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). HENDY ADRIANA BARBOSA, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 028/2018 BEE - 2018/033/18SRP que tem por objeto Contratação de empresa

para fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado, em atendimento a

Secretaria Municipal de Administração  SEMAD e Órgãos Participantes, conforme condições

e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de

Registro de Preços  SRP.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Ar-Condicionado 9.000 BTU�s: modelo split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca,

ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 400 m³/h.

Controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica e serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/09/2018 15:07:58:229 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 335.148,00

05/09/2018 21:40:58:883 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 350.000,00

05/09/2018 17:33:24:698 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 199.999,99

05/09/2018 15:00:23:550 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 300.000,00

05/09/2018 18:38:12:707 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 160.975,00

05/09/2018 11:23:40:066 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 420.000,00
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Lote (2) - Ar-Condicionado 9.000 BTU�s: modelo split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca,

ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 400 m³/h.

Controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica e serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

Lote (3) - Ar-Condicionado 12.000 BTU�s: modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor

05/09/2018 17:35:55:988 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 160.975,00

05/09/2018 15:14:32:791 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 400.000,00

05/09/2018 17:39:18:252 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 183.054,51

05/09/2018 12:59:36:992 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 200.000,00

05/09/2018 17:44:28:376 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 160.975,00

06/09/2018 01:40:25:121 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 160.975,00

03/09/2018 17:15:09:161 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 400.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/09/2018 15:07:58:229 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 145.078,00

05/09/2018 21:40:58:883 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 80.000,00

05/09/2018 17:51:08:743 REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 52.425,00

05/09/2018 17:33:24:698 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 69.999,99

05/09/2018 15:00:23:550 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 100.000,00

05/09/2018 18:38:12:707 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 52.425,00

05/09/2018 11:23:40:066 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 138.000,00

05/09/2018 17:35:55:988 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 52.425,00

05/09/2018 15:14:32:791 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 200.000,00

05/09/2018 17:39:18:252 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 59.547,85

05/09/2018 12:59:36:992 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 70.000,00

05/09/2018 17:44:28:376 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 52.425,00

06/09/2018 01:40:25:121 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 52.425,00

03/09/2018 17:15:09:161 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 200.000,00
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branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 500

m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

Lote (4) - Ar-Condicionado 12.000 BTU�s: modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor

branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 500

m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/09/2018 15:07:58:229 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 620.548,00

05/09/2018 21:40:58:883 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 450.000,00

05/09/2018 17:51:08:743 REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 98.150,00

05/09/2018 17:33:24:698 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 399.999,99

05/09/2018 15:00:23:550 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 600.000,00

05/09/2018 18:38:12:707 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 300.790,00

05/09/2018 11:23:40:066 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 765.800,00

05/09/2018 17:35:55:988 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 300.790,00

05/09/2018 15:14:32:791 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 685.048,00

05/09/2018 17:39:18:252 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 343.803,26

05/09/2018 12:59:36:992 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 500.000,00

05/09/2018 17:44:28:376 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 300.790,00

06/09/2018 01:40:25:121 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 300.760,00

03/09/2018 17:15:09:161 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 500.000,00
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considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

Lote (5) - Ar-Condicionado 22.000 BTU´s: modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor

branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 980

m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/09/2018 15:07:58:229 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 215.048,56

05/09/2018 21:40:58:883 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 154.000,00

05/09/2018 17:33:24:698 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 129.999,99

05/09/2018 15:00:23:550 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 200.000,00

05/09/2018 18:38:12:707 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 98.150,00

05/09/2018 11:23:40:066 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 250.000,00

05/09/2018 17:35:55:988 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 98.150,00

05/09/2018 15:14:32:791 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 295.145,00

05/09/2018 17:39:18:252 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 116.764,83

05/09/2018 12:59:36:992 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 162.460,00

05/09/2018 17:44:28:376 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 98.150,00

06/09/2018 01:40:25:121 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 98.100,00

03/09/2018 17:15:09:161 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 250.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/09/2018 15:07:58:229 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 930.458,00

05/09/2018 21:40:58:883 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 400.000,00

05/09/2018 17:33:24:698 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 589.999,99

05/09/2018 15:00:23:550 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 900.000,00
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Lote (6) - Ar-Condicionado 22.000 BTU´s: modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor

branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 980

m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

05/09/2018 18:38:12:707 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 435.600,00

05/09/2018 11:23:40:066 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 846.000,00

05/09/2018 17:35:55:988 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 435.600,00

05/09/2018 15:14:32:791 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 997.045,00

05/09/2018 17:39:18:252 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 435.600,00

05/09/2018 12:59:36:992 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 736.800,00

05/09/2018 17:44:28:376 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 435.600,00

06/09/2018 01:40:25:121 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 435.500,00

03/09/2018 17:15:09:161 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 600.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/09/2018 15:10:13:858 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 326.014,50

05/09/2018 21:36:17:350 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 170.000,00

05/09/2018 17:52:29:376 REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 145.200,00

05/09/2018 17:35:29:507 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 199.999,99

05/09/2018 15:02:14:157 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 300.000,00

05/09/2018 18:35:02:498 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 145.200,00

05/09/2018 11:31:42:177 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 354.000,00

05/09/2018 17:38:38:706 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 145.200,00

05/09/2018 15:15:55:157 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 386.254,00

05/09/2018 17:57:22:629 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 145.200,00

05/09/2018 13:02:29:418 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 250.000,00

05/09/2018 17:46:54:673 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 145.200,00

06/09/2018 01:42:49:187 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 145.000,00

03/09/2018 17:16:48:107 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 400.000,00
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Lote (7) - Ar-Condicionado 30.000 BTU�s: modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor

branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A, filtro de ar antibactéria, vazão de ar no mínimo 1150

m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

Lote (8) - Ar-Condicionado 30.000 BTU�s: modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor

branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A, filtro de ar antibactéria, vazão de ar no mínimo 1150

m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/09/2018 15:10:13:858 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 1.625.487,40

05/09/2018 21:36:17:350 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 1.600.000,00

05/09/2018 17:35:29:507 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 999.999,99

05/09/2018 15:02:14:157 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 1.600.000,00

05/09/2018 18:35:02:498 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 801.020,00

05/09/2018 11:31:42:177 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 1.155.550,00

05/09/2018 17:38:38:706 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 801.020,00

05/09/2018 15:15:55:157 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 1.685.045,00

05/09/2018 17:57:22:629 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 801.000,00

05/09/2018 13:02:29:418 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 1.230.000,00

05/09/2018 17:46:54:673 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 801.020,00

06/09/2018 01:42:49:187 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 801.000,00

03/09/2018 17:16:48:107 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 1.400.000,00
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considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Ar-Condicionado 9.000 BTU�s: modelo split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca,

ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 400 m³/h.

Controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica e serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/09/2018 15:10:13:858 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 574.254,00

05/09/2018 21:36:17:350 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 800.000,00

05/09/2018 17:52:29:376 REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 264.800,00

05/09/2018 17:35:29:507 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 348.999,99

05/09/2018 15:02:14:157 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 550.000,00

05/09/2018 18:35:02:498 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 264.800,00

05/09/2018 11:31:42:177 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 382.000,00

05/09/2018 17:38:38:706 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 264.800,00

05/09/2018 15:15:55:157 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 610.450,00

05/09/2018 17:57:22:629 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 264.800,00

05/09/2018 13:02:29:418 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 410.000,00

05/09/2018 17:46:54:673 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 264.800,00

06/09/2018 01:42:49:187 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 264.700,00

03/09/2018 17:16:48:107 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 900.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (2) - Ar-Condicionado 9.000 BTU�s: modelo split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca,

ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 400 m³/h.

Controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica e serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

06/09/2018 09:44:08:470 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 138.900,00

06/09/2018 09:43:03:320 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 139.500,00

06/09/2018 09:21:31:123 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 148.525,00

06/09/2018 09:18:07:588 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 154.999,99

06/09/2018 09:25:20:223 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 160.974,99

06/09/2018 09:37:53:448 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 180.000,00

05/09/2018 17:39:18:252 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 183.054,51

06/09/2018 09:07:59:533 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 210.000,00

06/09/2018 09:42:47:474 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 240.000,00

06/09/2018 09:18:25:070 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 241.000,00

05/09/2018 15:00:23:550 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 300.000,00

05/09/2018 21:40:58:883 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 350.000,00

03/09/2018 17:15:09:161 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 400.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/09/2018 09:37:35:895 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 44.900,00

06/09/2018 09:33:38:058 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 47.289,00

06/09/2018 09:22:35:836 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 48.375,00

06/09/2018 09:19:07:755 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 49.999,99

06/09/2018 09:25:56:925 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 52.424,00

05/09/2018 17:51:08:743 REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 52.425,00

05/09/2018 17:39:18:252 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 59.547,85

06/09/2018 09:08:43:613 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 68.000,00

05/09/2018 12:59:36:992 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 70.000,00

06/09/2018 09:19:11:312 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 78.000,00
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Lote (3) - Ar-Condicionado 12.000 BTU�s: modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor

branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 500

m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

Lote (4) - Ar-Condicionado 12.000 BTU�s: modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor

branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 500

m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

Inverter.

 

05/09/2018 21:40:58:883 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 80.000,00

05/09/2018 15:00:23:550 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 100.000,00

05/09/2018 11:23:40:066 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 138.000,00

03/09/2018 17:15:09:161 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 200.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

05/09/2018 17:51:08:743 REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 98.150,00

06/09/2018 09:42:22:869 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 265.000,00

06/09/2018 09:38:44:934 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 265.900,00

06/09/2018 09:24:07:589 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 280.090,00

06/09/2018 09:28:41:682 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 282.308,00

06/09/2018 09:40:29:350 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 300.749,00

06/09/2018 09:31:44:493 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 300.759,99

05/09/2018 17:39:18:252 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 343.803,26

06/09/2018 09:43:49:099 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 390.000,00

06/09/2018 09:09:33:928 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 391.000,00

05/09/2018 21:40:58:883 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 450.000,00

06/09/2018 09:21:08:051 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 451.000,00

03/09/2018 17:15:09:161 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 500.000,00

05/09/2018 15:00:23:550 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 600.000,00
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Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

Lote (5) - Ar-Condicionado 22.000 BTU´s: modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor

branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 980

m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

Data-Hora Fornecedor Lance

06/09/2018 09:45:31:921 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 87.900,00

06/09/2018 09:45:44:227 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 88.300,00

06/09/2018 09:25:20:282 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 91.400,00

06/09/2018 09:29:28:305 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 91.999,99

06/09/2018 09:32:27:505 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 98.149,99

06/09/2018 09:41:42:469 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 116.763,00

05/09/2018 17:39:18:252 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 116.764,83

06/09/2018 09:10:28:754 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 127.000,00

06/09/2018 09:44:32:714 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 146.000,00

06/09/2018 09:21:58:840 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 147.000,00

05/09/2018 21:40:58:883 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 154.000,00

05/09/2018 15:00:23:550 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 200.000,00

03/09/2018 17:15:09:161 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 250.000,00
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Lote (6) - Ar-Condicionado 22.000 BTU´s: modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor

branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 980

m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

Data-Hora Fornecedor Lance

06/09/2018 09:47:46:899 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 378.900,00

06/09/2018 09:47:10:299 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 380.000,00

06/09/2018 09:40:03:153 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 396.000,00

05/09/2018 21:40:58:883 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 400.000,00

06/09/2018 09:42:25:251 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 430.558,00

06/09/2018 09:33:16:847 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 430.559,99

06/09/2018 09:23:28:568 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 430.560,00

05/09/2018 17:39:18:252 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 435.600,00

06/09/2018 09:45:25:590 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 565.000,00

06/09/2018 09:11:18:132 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 566.000,00

03/09/2018 17:15:09:161 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 600.000,00

06/09/2018 09:47:20:312 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 650.000,00

06/09/2018 09:22:44:468 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 653.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/09/2018 09:35:53:863 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 133.000,00

06/09/2018 09:29:07:949 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 134.880,00

06/09/2018 09:24:49:474 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 143.520,00

06/09/2018 09:10:39:306 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 144.990,00

06/09/2018 01:42:49:187 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 145.000,00

06/09/2018 09:33:57:498 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 145.199,99

05/09/2018 17:52:29:376 REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 145.200,00

05/09/2018 21:36:17:350 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 170.000,00
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Lote (7) - Ar-Condicionado 30.000 BTU�s: modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor

branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A, filtro de ar antibactéria, vazão de ar no mínimo 1150

m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

Lote (8) - Ar-Condicionado 30.000 BTU�s: modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor

branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A, filtro de ar antibactéria, vazão de ar no mínimo 1150

m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

inverter.

06/09/2018 09:12:14:096 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 188.000,00

06/09/2018 09:23:34:679 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 217.000,00

05/09/2018 13:02:29:418 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 250.000,00

05/09/2018 15:02:14:157 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 300.000,00

05/09/2018 11:31:42:177 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 354.000,00

03/09/2018 17:16:48:107 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 400.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/09/2018 09:58:01:912 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 204.900,00

06/09/2018 09:57:07:100 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 602.000,00

06/09/2018 10:00:40:204 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 645.292,94

06/09/2018 10:00:14:024 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 645.293,00

06/09/2018 09:31:37:547 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 760.000,00

06/09/2018 09:30:43:197 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 775.610,00

06/09/2018 09:48:11:151 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 799.999,99

06/09/2018 09:43:37:987 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 1.040.000,00

06/09/2018 09:13:05:310 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 1.041.000,00

06/09/2018 09:24:29:132 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 1.201.530,00

06/09/2018 09:48:13:461 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 1.399.000,00

03/09/2018 17:16:48:107 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 1.400.000,00

05/09/2018 21:36:17:350 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 1.600.000,00
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Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 06/09/2018, às 09:46:14 horas, no lote (1) - Ar-Condicionado 9.000 BTU�s: modelo

split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 400 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

Data-Hora Fornecedor Lance

06/09/2018 10:02:36:337 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
E CLI  R$ 201.900,00

06/09/2018 10:02:06:791 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  R$ 202.500,00

06/09/2018 10:01:49:968 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI -  R$ 213.320,00

06/09/2018 09:43:42:417 VALLE COMERCIAL LTDA - ME  R$ 219.899,95

06/09/2018 09:28:16:620 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 249.000,00

06/09/2018 09:31:29:869 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME  R$ 256.400,00

05/09/2018 17:52:29:376 REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  R$ 264.800,00

06/09/2018 09:46:56:190 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME  R$ 342.000,00

06/09/2018 09:44:29:141 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO
LAR E  R$ 343.000,00

06/09/2018 09:14:52:818 JC COMERCIO E SERVICO LTDA  R$ 344.000,00

06/09/2018 09:25:15:362 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP  R$ 397.200,00

05/09/2018 15:02:14:157 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME  R$ 550.000,00

05/09/2018 21:36:17:350 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME  R$ 800.000,00

03/09/2018 17:16:48:107 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI  R$ 900.000.000,00
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funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica e serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 10:01:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 10:01:34 horas, no lote (1) - Ar-Condicionado 9.000 BTU�s: modelo

split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 400 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica e serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após analise da proposta e documentação de habilitação a empresa foi HABILITADA. No

dia 10/10/2018, às 11:08:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2018, às 11:08:13 horas, no lote (1) - Ar-Condicionado 9.000 BTU�s: modelo

split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 400 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da
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tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica e serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 10/10/2018, às 11:08:13 horas, no lote (1) - Ar-Condicionado 9.000 BTU�s: modelo

split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 400 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica e serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NV FRANCO

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLI com o valor R$ 137.920,00.

 

    No dia 06/09/2018, às 09:42:22 horas, no lote (2) - Ar-Condicionado 9.000 BTU�s: modelo

split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 400 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica e serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.
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Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 10:02:04 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 10:02:04 horas, no lote (2) - Ar-Condicionado 9.000 BTU�s: modelo

split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 400 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica e serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após analise da proposta e documentação de habilitação a empresa foi HABILITADA. No

dia 10/10/2018, às 11:08:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2018, às 11:08:37 horas, no lote (2) - Ar-Condicionado 9.000 BTU�s: modelo

split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 400 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica e serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante
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da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 10/10/2018, às 11:08:37 horas, no lote (2) - Ar-Condicionado 9.000 BTU�s: modelo

split high wall. Tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 400 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica e serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NV FRANCO

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLI com o valor R$ 44.900,00.

 

    No dia 06/09/2018, às 09:47:51 horas, no lote (3) - Ar-Condicionado 12.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 500 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/09/2018, às 15:23:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/09/2018, às 15:23:09 horas, no lote (3) - Ar-Condicionado 12.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar
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antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 500 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - HENDY ADRIANA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: REOBOTE

COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME. No dia 09/10/2018, às 10:02:51 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 10:02:51 horas, no lote (3) - Ar-Condicionado 12.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 500 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após analise da proposta e documentação de habilitação a empresa foi HABILITADA. No

dia 10/10/2018, às 11:08:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2018, às 11:08:52 horas, no lote (3) - Ar-Condicionado 12.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 500 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções
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sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 10/10/2018, às 11:08:52 horas, no lote (3) - Ar-Condicionado 12.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 500 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ES

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com o valor R$ 264.998,25.

 

    No dia 06/09/2018, às 09:47:38 horas, no lote (4) - Ar-Condicionado 12.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 500 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e
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drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 10:03:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 10:03:52 horas, no lote (4) - Ar-Condicionado 12.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 500 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após analise da proposta e documentação de habilitação a empresa foi HABILITADA. No

dia 10/10/2018, às 11:09:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2018, às 11:09:10 horas, no lote (4) - Ar-Condicionado 12.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 500 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A
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considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 10/10/2018, às 11:09:10 horas, no lote (4) - Ar-Condicionado 12.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar

antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 500 m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NV FRANCO

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLI com o valor R$ 87.899,70.

 

    No dia 06/09/2018, às 09:48:56 horas, no lote (5) - Ar-Condicionado 22.000 BTU´s:

modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de

ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 980 m³/h, controle remoto, termostato digital,

funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados
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na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 10:05:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 10:05:45 horas, no lote (5) - Ar-Condicionado 22.000 BTU´s:

modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de

ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 980 m³/h, controle remoto, termostato digital,

funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após analise da proposta e documentação de habilitação a empresa foi HABILITADA. No

dia 10/10/2018, às 11:09:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2018, às 11:09:34 horas, no lote (5) - Ar-Condicionado 22.000 BTU´s:

modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de

ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 980 m³/h, controle remoto, termostato digital,

funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.
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    No dia 10/10/2018, às 11:09:34 horas, no lote (5) - Ar-Condicionado 22.000 BTU´s:

modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de

ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 980 m³/h, controle remoto, termostato digital,

funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NV FRANCO

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLI com o valor R$ 378.900,00.

 

    No dia 06/09/2018, às 09:42:45 horas, no lote (6) - Ar-Condicionado 22.000 BTU´s:

modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de

ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 980 m³/h, controle remoto, termostato digital,

funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 10:06:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 10:06:38 horas, no lote (6) - Ar-Condicionado 22.000 BTU´s:

modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de

ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 980 m³/h, controle remoto, termostato digital,
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funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após analise da proposta e documentação de habilitação a empresa foi HABILITADA. No

dia 10/10/2018, às 11:09:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2018, às 11:09:51 horas, no lote (6) - Ar-Condicionado 22.000 BTU´s:

modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de

ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 980 m³/h, controle remoto, termostato digital,

funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 10/10/2018, às 11:09:51 horas, no lote (6) - Ar-Condicionado 22.000 BTU´s:

modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de

ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 980 m³/h, controle remoto, termostato digital,

funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno
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funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NV FRANCO

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLI com o valor R$ 126.300,00.

 

    No dia 06/09/2018, às 10:03:48 horas, no lote (7) - Ar-Condicionado 30.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A, filtro de ar

antibactéria, vazão de ar no mínimo 1150 m³/h, controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/09/2018, às 16:52:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/09/2018, às 16:52:29 horas, no lote (7) - Ar-Condicionado 30.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A, filtro de ar

antibactéria, vazão de ar no mínimo 1150 m³/h, controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A
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considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - HENDY ADRIANA BARBOSA - desclassificou o fornecedor: NV FRANCO

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLI. No dia 09/10/2018, às 10:07:29 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 10:07:29 horas, no lote (7) - Ar-Condicionado 30.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A, filtro de ar

antibactéria, vazão de ar no mínimo 1150 m³/h, controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após analise da proposta e documentação de habilitação a empresa foi HABILITADA. No

dia 10/10/2018, às 11:10:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2018, às 11:10:16 horas, no lote (7) - Ar-Condicionado 30.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A, filtro de ar

antibactéria, vazão de ar no mínimo 1150 m³/h, controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade
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condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.

 

    No dia 10/10/2018, às 11:10:16 horas, no lote (7) - Ar-Condicionado 30.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A, filtro de ar

antibactéria, vazão de ar no mínimo 1150 m³/h, controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ES

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA com o valor R$ 601.999,20.

 

    No dia 06/09/2018, às 10:05:00 horas, no lote (8) - Ar-Condicionado 30.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A, filtro de ar

antibactéria, vazão de ar no mínimo 1150 m³/h, controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a
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situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 09/10/2018, às 10:07:51 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/10/2018, às 10:07:51 horas, no lote (8) - Ar-Condicionado 30.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A, filtro de ar

antibactéria, vazão de ar no mínimo 1150 m³/h, controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Após analise da proposta e documentação de habilitação a empresa foi HABILITADA. No

dia 10/10/2018, às 11:10:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/10/2018, às 11:10:30 horas, no lote (8) - Ar-Condicionado 30.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A, filtro de ar

antibactéria, vazão de ar no mínimo 1150 m³/h, controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Diante

da ausência de intenção de recurso o lote fica ADJUDICADO a empresa vencedora.
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    No dia 10/10/2018, às 11:10:30 horas, no lote (8) - Ar-Condicionado 30.000 BTU�s: modelo

split high wall, tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A, filtro de ar

antibactéria, vazão de ar no mínimo 1150 m³/h, controle remoto, termostato digital, funções

sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NV FRANCO

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLI com o valor R$ 201.900,00.

 

    No dia 12/09/2018, às 15:23:08 horas, o Pregoeiro da licitação - HENDY ADRIANA

BARBOSA - desclassificou o fornecedor - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA -

ME, no lote (3) - Ar-Condicionado 12.000 BTU�s: modelo split high wall, tipo de ciclo: frio, cor

branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A. Filtro de ar antibactéria, vazão de ar, no mínimo, 500

m³/h. Controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V. Tecnologia

Inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos, assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. O motivo

da desclassificação foi: Face ao pedido de desclassificação solicitado pela empresa

arrematante NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLI, a Pregoeira

decide pela desclassificação da mesma para este lote.

 

    No dia 12/09/2018, às 16:52:28 horas, o Pregoeiro da licitação - HENDY ADRIANA
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BARBOSA - desclassificou o fornecedor - NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE

INFORMATICA E CLI, no lote (7) - Ar-Condicionado 30.000 BTU�s: modelo split high wall,

tipo de ciclo: frio, cor branca, ENCE e selo PROCEL � tipo A, filtro de ar antibactéria, vazão

de ar no mínimo 1150 m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing,

voltagem 220V. Tecnologia inverter.

 

Serviço de instalação com material e mão de obra. Todos os serviços necessários ao pleno

funcionamento dos equipamentos assim como: suportes; prolongamentos das tubulações e

drenos; aplicação de massa corrida e pintura onde forem feitas aberturas para passagem de

tubulação; refazimento e realização de novas paredes de gesso para ocultação da

tubulação; conexão dos equipamentos à rede elétrica; serviços de instalação elétrica. A

considerar distância máxima de 3 metros lineares entre a evaporadora e a unidade

condensadora.

 

Insumos excedentes utilizados nos serviços de instalação, acima dos 3 metros especificados

na descrição. Deverá ser pago por metro linear excedente, efetivamente utilizado. O motivo

da desclassificação foi: Face ao pedido de desclassificação solicitado pela empresa

arrematante NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E CLI, a Pregoeira

decide pela desclassificação da mesma para este lote.

 

        No dia 10/10/2018, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    A Minuta da Ata segue em anexo.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

HENDY ADRIANA BARBOSA

Pregoeiro da disputa

 

MARCELA ARAUJO TEIXEIRA

Autoridade Competente

 

FLAVIA EMRICH PARDINI

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
05.689.080/0001-58 ELTON TOMAS DOS SANTOS ME
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30.180.944/0001-59 ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

21.689.783/0001-32 FKL COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP

26.713.492/0001-56 IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO LAR E

03.045.604/0001-42 JC COMERCIO E SERVICO LTDA

23.191.397/0001-41 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

28.552.012/0001-48 NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLI

14.832.400/0001-78 PRT SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME

15.121.210/0001-05 REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

27.093.654/0001-63 SIGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

15.640.525/0001-69 UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -

02.257.228/0001-97 VALLE COMERCIAL LTDA - ME

15.531.531/0001-88 VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME
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