
Média dos Preços Obtidos: R$ 134,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 247,04

Média dos Preços Obtidos: R$ 348,20

Média dos Preços Obtidos: R$ 703,73

Relatór io gerado no dia 06/03/2020 12:01:36  ( IP:  45.166.30.88)

Relatório de Cotação: MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR

Pesquisa realizada entre 12/02/2020 15:39:11 e 04/03/2020 12:45:05

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS 25 167 Unidades 134,00 R$ 22.378,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 FUNDO MUNICIPALD E SAÚDE DE SANTARÉM NºPregão:102019
UASG:927446

06/11/2019 R$ 134,00

Valor Unitário R $
134,00

2) TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS 27 104 Unidades 247,04 R$ 25.692,16

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Rio de Janeiro | Campus Pinheiral

NºPregão:92019
UASG:158485

01/10/2019 R$ 247,04

Valor Unitário R $
247,04

3) TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS 3 69 Unidades 348,20 R$ 24.025,80

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do
Nordeste | COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 1ºBatalhão
de Engenharia de Construção

NºPregão:242019
UASG:160339

02/09/2019 R$ 348,20

Valor Unitário R $
348,20

4) LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS 19 445 Unidades 703,73 R$ 313.159,85

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Rio Grande do Norte NºPregão:22019
UASG:153103

23/09/2019 R$ 703,73

Valor Unitário R $
703,73
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$ 247,04

Média dos Preços Obtidos: R$ 400,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.050,33

Média dos Preços Obtidos: R$ 472,61

5) TROCA DO KIT DE CONECÇÃO DE CENTRAL DE AR 27 353 Unidades 247,04 R$ 87.205,12

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Rio de Janeiro | Campus Pinheiral

NºPregão:92019
UASG:158485

01/10/2019 R$ 247,04

Valor Unitário R $
247,04

6) TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS 31 222 Unidades 400,00 R$ 88.800,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da
Amazônia | 8ª Região Militar | 8º Depósito de Suprimento

NºPregão:102019
UASG:160165

16/09/2019 R$ 400,00

Valor Unitário R $
400,00

7) TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS 7 211 Unidades 1050,33 R$ 221.619,63

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Goiás | Hospital
das Clínicas

NºPregão:1522019
UASG:153054

10/10/2019 R$ 1.050,33

Valor Unitário R $
1.050,33

8) TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS 28 70 Unidades 472,61 R$ 33.082,70

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Rio de Janeiro | Campus Pinheiral

NºPregão:92019
UASG:158485

01/10/2019 R$ 558,22

2 INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHãO|INST.FED.DO
MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA

Dispensa de
Licitação Nº
17/2019
UASG: 158284

01/12/2019 R$ 387,00

Valor Unitário R $
472,61

9) TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS 27 151 Unidades 477,63 R$ 72.122,13

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Rio de Janeiro | Campus Pinheiral

NºPregão:92019
UASG:158485

01/10/2019 R$ 477,63

Valor Unitário R $
477,63
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$ 477,63

Média dos Preços Obtidos: R$ 354,68

Média dos Preços Obtidos: R$ 460,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 391,28

Média dos Preços Obtidos: R$ 387,05

Média dos Preços Obtidos: R$ 493,33

10) INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS 19 66 Unidades 354,68 R$ 23.408,88

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Rio Grande do Norte NºPregão:22019
UASG:153103

23/09/2019 R$ 354,68

Valor Unitário R $
354,68

11) INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS 34 66 Unidades 460,00 R$ 30.360,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE
APOIO DE BOA VISTA

NºPregão:402019
UASG:120637

19/12/2019 R$ 420,00

2 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Tecnológica Federal do Paraná NºPregão:252019
UASG:153019

17/01/2020 R$ 500,00

Valor Unitário R $
460,00

12) INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS 6 66 Unidades 391,28 R$ 25.824,48

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - RJ NºPregão:702019
UASG:926946

19/12/2019 R$ 391,28

Valor Unitário R $
391,28

13) INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS 6 44 Unidades 387,05 R$ 17.030,20

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - RJ NºPregão:702019
UASG:926946

19/12/2019 R$ 387,05

Valor Unitário R $
387,05

14) INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS 19 22 Unidades 493,33 R$ 10.853,26

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Rio Grande do Norte NºPregão:22019
UASG:153103

23/09/2019 R$ 493,33

Valor Unitário R $
493,33
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$ 741,20

Média dos Preços Obtidos: R$ 293,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 293,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 380,22

Média dos Preços Obtidos: R$ 495,00

15) INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS 5 22 Unidades 741,20 R$ 16.306,40

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | 22 Batalhão de Infantaria NºPregão:92019
UASG:160547

09/12/2019 R$ 741,20

Valor Unitário R $
741,20

16) REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS 5 75 Unidades 293,50 R$ 22.012,50

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | Departamento de Polícia Rodoviária Federal | 10ª
Superintendência de Polícia Rodoviária Federal

NºPregão:82019
UASG:200114

19/09/2019 R$ 293,50

Valor Unitário R $
293,50

17) REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS 2 75 Unidades 293,50 R$ 22.012,50

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | Departamento de Polícia Rodoviária Federal | 10ª
Superintendência de Polícia Rodoviária Federal

NºPregão:82019
UASG:200114

19/09/2019 R$ 293,50

Valor Unitário R $
293,50

18) REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS 1 101 Unidades 380,22 R$ 38.402,22

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
FEDERAL/MJ|SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL

Dispensa de
Licitação Nº
1/2020
UASG: 200114

01/01/2020 R$ 380,22

Valor Unitário R $
380,22

19) REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS 7 94 Unidades 495,00 R$ 46.530,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 3ª
Região Militar | Depósito de Subsistência de Santo Angelo

NºPregão:102019
UASG:160426

28/11/2019 R$ 495,00

Valor Unitário R $
495,00

20) REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS 1 54 Unidades 475,28 R$ 25.665,12
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$ 475,28

Média dos Preços Obtidos: R$ 172,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 172,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 240,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 286,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
FEDERAL/MJ|SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL

Dispensa de
Licitação Nº
1/2020
UASG: 200114

01/01/2020 R$ 475,28

Valor Unitário R $
475,28

21) TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS 5 66 Unidades 172,00 R$ 11.352,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 Governo do Estado de Mato Grosso | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES NºPregão:482019
UASG:989047

24/09/2019 R$ 172,00

Valor Unitário R $
172,00

22) TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS 5 82 Unidades 172,00 R$ 14.104,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 Governo do Estado de Mato Grosso | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES NºPregão:482019
UASG:989047

24/09/2019 R$ 172,00

Valor Unitário R $
172,00

23) TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS 5 68 Unidades 240,00 R$ 16.320,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 Governo do Estado de Mato Grosso | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES NºPregão:482019
UASG:989047

24/09/2019 R$ 240,00

Valor Unitário R $
240,00

24) TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS 27 54 Unidades 286,00 R$ 15.444,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Rio de Janeiro | Campus Pinheiral

NºPregão:92019
UASG:158485

01/10/2019 R$ 286,00

Valor Unitário R $
286,00

25) TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS 27 34 Unidades 286,00 R$ 9.724,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$ 286,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 300,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 300,48

Média dos Preços Obtidos: R$ 268,27

Média dos Preços Obtidos: R$ 488,75

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Rio de Janeiro | Campus Pinheiral

NºPregão:92019
UASG:158485

01/10/2019 R$ 286,00

Valor Unitário R $
286,00

26) LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS 18 165 Unidades 300,00 R$ 49.500,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA | Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia
da Bahia/Campus Barreir | as

NºPregão:62019
UASG:158404

06/11/2019 R$ 300,00

Valor Unitário R $
300,00

27) LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS 12 330 Unidades 300,48 R$ 99.158,40

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO
OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | 4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada |
4ªCompanhia de Engenharia de Combate Mecanizada

NºPregão:52019
UASG:160150

25/10/2019 R$ 300,48

Valor Unitário R $
300,48

28) LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS 13 110 Unidades 268,27 R$ 29.509,70

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO
OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | 9ª REGIÃO MILITAR

NºPregão:62019
UASG:160140

16/12/2019 R$ 268,27

Valor Unitário R $
268,27

29) LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS 10 75 Unidades 488,75 R$ 36.656,25

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso | Campus Pontes e Lacerda

NºPregão:32019
UASG:158495

07/11/2019 R$ 488,75

Valor Unitário R $
488,75

30) LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS 18 89 Unidades 524,00 R$ 46.636,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$ 524,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 290,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 433,33

Média dos Preços Obtidos: R$ 427,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 404,66

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA | Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia
da Bahia/Campus Barreir | as

NºPregão:62019
UASG:158404

06/11/2019 R$ 524,00

Valor Unitário R $
524,00

31) TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS 1 33 Unidades 290,00 R$ 9.570,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHãO|INST.FED.DO
MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA

Dispensa de
Licitação Nº
17/2019
UASG: 158284

01/12/2019 R$ 290,00

Valor Unitário R $
290,00

32) TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS 31 110 Unidades 433,33 R$ 47.666,30

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da
Amazônia | 8ª Região Militar | 8º Depósito de Suprimento

NºPregão:102019
UASG:160165

16/09/2019 R$ 433,33

Valor Unitário R $
433,33

33) TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS 31 45 Unidades 427,50 R$ 19.237,50

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da
Amazônia | 8ª Região Militar | 8º Depósito de Suprimento

NºPregão:102019
UASG:160165

16/09/2019 R$ 427,50

Valor Unitário R $
427,50

34) TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS 31 52 Unidades 404,66 R$ 21.042,32

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da
Amazônia | 8ª Região Militar | 8º Depósito de Suprimento

NºPregão:102019
UASG:160165

16/09/2019 R$ 404,66

Valor Unitário R $
404,66

35) TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS 27 61 Unidades 477,63 R$ 29.135,43

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$ 477,63

Média dos Preços Obtidos: R$ 477,63

Média dos Preços Obtidos: R$ 477,63

Média dos Preços Obtidos: R$ 642,82

Média dos Preços Obtidos: R$ 608,58

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Rio de Janeiro | Campus Pinheiral

NºPregão:92019
UASG:158485

01/10/2019 R$ 477,63

Valor Unitário R $
477,63

36) TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS 27 130 Unidades 477,63 R$ 62.091,90

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Rio de Janeiro | Campus Pinheiral

NºPregão:92019
UASG:158485

01/10/2019 R$ 477,63

Valor Unitário R $
477,63

37) TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS 27 61 Unidades 477,63 R$ 29.135,43

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Rio de Janeiro | Campus Pinheiral

NºPregão:92019
UASG:158485

01/10/2019 R$ 477,63

Valor Unitário R $
477,63

38) TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS 27 61 Unidades 642,82 R$ 39.212,02

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Rio de Janeiro | Campus Pinheiral

NºPregão:92019
UASG:158485

01/10/2019 R$ 642,82

Valor Unitário R $
642,82

39) TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS 27 41 Unidades 608,58 R$ 24.951,78

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e
Tecnologia do Rio de Janeiro | Campus Pinheiral

NºPregão:92019
UASG:158485

01/10/2019 R$ 608,58

Valor Unitário R $
608,58

40) TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS 4 30 Unidades 229,38 R$ 6.881,40

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$ 229,38

Média dos Preços Obtidos: R$ 303,78

Média dos Preços Obtidos: R$ 303,78

Média dos Preços Obtidos: R$ 402,83

Média dos Preços Obtidos: R$ 402,83

Média dos Preços Obtidos: R$ 400,00

1 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | COMANDO MILITAR DO SUL | Comando do
comando militar do sul

NºPregão:202019
UASG:160395

23/01/2020 R$ 229,38

Valor Unitário R $
229,38

41) TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS 4 38 Unidades 303,78 R$ 11.543,64

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | COMANDO MILITAR DO SUL | Comando do
comando militar do sul

NºPregão:202019
UASG:160395

23/01/2020 R$ 303,78

Valor Unitário R $
303,78

42) TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS 4 30 Unidades 303,78 R$ 9.113,40

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | COMANDO MILITAR DO SUL | Comando do
comando militar do sul

NºPregão:202019
UASG:160395

23/01/2020 R$ 303,78

Valor Unitário R $
303,78

43) TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS 4 30 Unidades 402,83 R$ 12.084,90

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | COMANDO MILITAR DO SUL | Comando do
comando militar do sul

NºPregão:202019
UASG:160395

23/01/2020 R$ 402,83

Valor Unitário R $
402,83

44) TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS 4 30 Unidades 402,83 R$ 12.084,90

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | COMANDO MILITAR DO SUL | Comando do
comando militar do sul

NºPregão:202019
UASG:160395

23/01/2020 R$ 402,83

Valor Unitário R $
402,83

45) TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS 31 70 Unidades 400,00 R$ 28.000,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da
Amazônia | 8ª Região Militar | 8º Depósito de Suprimento

NºPregão:102019
UASG:160165

16/09/2019 R$ 400,00

Valor Unitário R $
400,00
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$ 995,83

Média dos Preços Obtidos: R$ 897,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.972,86

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.400,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.882,92

46) TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS 6 41 Unidades 995,83 R$ 40.829,03

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | COMANDO MILITAR DO SUL | Comando do
comando militar do sul

NºPregão:202019
UASG:160395

23/01/2020 R$ 995,83

Valor Unitário R $
995,83

47) TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS 18 41 Unidades 897,50 R$ 36.797,50

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 FUNDO MUNICIPALD E SAÚDE DE SANTARÉM NºPregão:102019
UASG:927446

06/11/2019 R$ 897,50

Valor Unitário R $
897,50

48) TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS 18 49 Unidades 1972,86 R$ 96.670,14

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 3ª
Divisão de Exército | 1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

NºPregão:72019
UASG:160422

06/12/2019 R$ 1.972,86

Valor Unitário R $
1.972,86

49) TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS 18 49 Unidades 1400,00 R$ 68.600,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas NºPregão:462019
UASG:153028

05/11/2019 R$ 1.948,00

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da
Amazônia | 23ª Brigada de Infantaria de Selva

NºPregão:182019
UASG:160170

17/12/2019 R$ 852,00

Valor Unitário R $
1.400,00

50) TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS 6 29 Unidades 1882,92 R$ 54.604,68

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | COMANDO MILITAR DO SUL | Comando do
comando militar do sul

NºPregão:202019
UASG:160395

23/01/2020 R$ 1.882,92

Valor Unitário R $
1.882,92

51) TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS 6 49 Unidades 395,00 R$ 19.355,00
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Média dos Preços Obtidos: R$ 395,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 395,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 511,67

Média dos Preços Obtidos: R$ 600,18

Média dos Preços Obtidos: R$ 600,18

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | COMANDO MILITAR DO SUL | Comando do
comando militar do sul

NºPregão:202019
UASG:160395

23/01/2020 R$ 395,00

Valor Unitário R $
395,00

52) TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS 6 49 Unidades 395,00 R$ 19.355,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | COMANDO MILITAR DO SUL | Comando do
comando militar do sul

NºPregão:202019
UASG:160395

23/01/2020 R$ 395,00

Valor Unitário R $
395,00

53) TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS 6 49 Unidades 511,67 R$ 25.071,83

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | COMANDO MILITAR DO SUL | Comando do
comando militar do sul

NºPregão:202019
UASG:160395

23/01/2020 R$ 511,67

Valor Unitário R $
511,67

54) TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS 6 49 Unidades 600,18 R$ 29.408,82

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | COMANDO MILITAR DO SUL | Comando do
comando militar do sul

NºPregão:202019
UASG:160395

23/01/2020 R$ 600,18

Valor Unitário R $
600,18

55) TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS 6 49 Unidades 600,18 R$ 29.408,82

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | COMANDO MILITAR DO SUL | Comando do
comando militar do sul

NºPregão:202019
UASG:160395

23/01/2020 R$ 600,18

Valor Unitário R $
600,18

Valor Global: R$ 2.276.747,04
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Item 1: REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS R$ 134,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 10 Melhores Propostas Iniciais R$ 134,00

Órgão: FUNDO MUNICIPALD E SAÚDE DE SANTARÉM

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na
manutenção preventiva e corretiva incluindo troca de peças em equipamentos
de centrais de ar visando atender as necessidades da atenção básica da
Secretaria Municipal de Saúde de Santarém.

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza - Equipamento
Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.

CatSer: 2771 - Tipo Janela - 7000 BTUs a 18000 BTUs

Data: 06/11/2019 10:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:927446

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/11/2019 09:23

Homologação: 14/11/2019 10:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 530

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

18.976.221/0001-65 LAGES E SANTOS LTDA R$ 110,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Split de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22                                    

26.077.955/0001-30 BRUNO ARAUJO DOS PASSOS R$ 120,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22                                    

03.202.674/0001-67 POLO COMERCIO REFRIGERACAO E REPRESENTACAO LTDA - ME R$ 120,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 18.000 a 30.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

83.339.556/0001-34 BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI R$ 137,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Split de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

14.220.801/0001-77 MARIA DE FATIMA DUDA CORREA R$ 138,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

34.455.724/0001-41 AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI R$ 140,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

19.775.637/0001-88 S D DA SILVA FERRAZ - EPP R$ 140,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

34.194.638/0001-22
* VENCEDOR *

ALEX F CAVALCANTI EIRELI R$ 145,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

167 Unidades REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22                                    

04.707.446/0001-01 SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22                                    

29.855.998/0001-98 GP SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO DE CENTRAL DE R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

07.804.828/0001-41 TELCOMDATA LTDA - ME R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Split de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

08.568.926/0001-90 E A VALENTE - ME R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22                                    

26.727.648/0001-58 MARCIA MARTINS LIMA R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

18.851.494/0001-83 C. R. ALVES FRANCO - EPP R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

05.201.042/0001-04 MACIEL E GONCALVES LTDA - ME R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

23.608.728/0001-04 H A F EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  De acordo com o Edital e o Termo de Referencia.                                    

13.530.603/0001-47 A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

23.425.740/0001-75 H. M. DE ALMEIDA EIRELI R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

11.210.464/0001-49 RANIERI & VIANA LTDA R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento central de ar aplit, 7.000 a 12.000 btus serviço de carga de gás 22                                    

27.260.585/0001-35 JOAO ALBERTO DE ABREU SILVA EIRELI R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22                                    

30.546.157/0001-88 MELO SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA R$ 145,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

11.348.621/0001-87 HGE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

23.722.593/0001-03 WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Equipamento Central de Ar Aplit de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22.                                    

19.104.617/0001-85 CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Equipamento Central de Ar Split de 7.000 a 12.000 Btus, serviço de carga de gás 22                                    

Item 2: TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS R$ 247,04

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 10 Melhores Propostas Finais R$ 247,04

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro 
Campus Pinheiral

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, de natureza contínua, de
manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação, desinstalação e
reinstalação de aparelhos de ar-condicionado, incluindo com fornecimento de
peças e acessórios, sob demanda, para o campus Pinheiral do IFRJ..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - 'Prestação de serviços,
de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de
12 meses, de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR
englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades,
condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído
anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no
controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS
PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos
componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As
definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se
encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental -
do Estudos Preliminar '

CatSer: 22454 - Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de Ar Condicionado Central, inclusive com o
Tratamento Químico na Àgua Gelada, na Policlínica Naval de Campo Grande
(PNCG), conforme estabelecido no Termo de Referência.

Data: 01/10/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:158485

Lote/Item: 1/18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/10/2019 13:27

Homologação: 23/10/2019 13:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Quantidade Descrição Observação

104 Unidades TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS
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09.028.815/0001-53 ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PARTE VARIÁVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, já inclusa no “item 20”, QUE TEM O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAI
S) MENSAL; ONDE SERÁ IDENTIFICADO O MATERIAL EXTRA OU PEÇA DANIFICADA. SERÁ ELABORADO ORDEM DE SERVIÇO E POSTERIOR ORÇAMENTO PARA V
ISUALIZAÇÃO DE VALORES PARA SER AVALIADO E AUTORIZADO PELA “IFRJ”, A SUBSTITUIÇÃO; ESTE CUSTO SERÁ COBRADO NA FORMA DE NOTA FISCAL REF
ERENTE AO MÊS DA ORDEM DE SERVIÇO, QUE SERÁ RESSARCIDO A EMPRESA CONTRATADA, ATÉ O LIMITE ACIMA ESTABELECIDO. OBS.: FOI NECESSÁRIO INF
ORMAR VALOR, POIS É OBRIGATÓRIO PELO SISTEMA                                    

29.443.447/0001-17
* VENCEDOR *

ELMEC ELETRO MECANICA JARDIM AMALIA LTDA M E - ME R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
                             

20.738.968/0001-27 GIORNO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$ 138,93

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

25.123.894/0001-38 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME R$ 180,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

01.526.218/0001-47 TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA - EPP R$ 180,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 48000 a 60000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como o repar
o do compressor, evaporadora e serpentina.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificad
os que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecime
nto de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.988.359/0001-87 ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME R$ 201,41

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

13.411.926/0001-11 INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA - ME R$ 250,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar anexo do Edital e Termo de referencia.                                    

19.007.136/0001-51 LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$ 450,00

15 / 139 



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

00.330.676/0001-43 EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 570,03

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que nos pr
eços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnic
o e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre as despesas da empresa, sem quaisquer acréscimo em virtude de ex
pectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclusive frete.                                    

02.952.113/0001-12 SJS SERVICOS GERAIS LTDA - ME R$ 586,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

29.855.998/0001-98 GP SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO DE CENTRAL DE R$ 600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME R$ 639,62

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

13.438.661/0001-45 JOAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 650,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar . Validade da proposta 60 dias.                                    
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10.850.332/0001-19 ENDTEC DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE LTDA R$ 680,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

13.624.180/0001-24 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA R$ 700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

26.669.875/0001-74 CVAS REFRIGERACAO E ENGENHARIA LTDA - ME R$ 784,09

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
                             

07.993.467/0001-29 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  .Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar c
ondicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de 
gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correi
as, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merc
ado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se enco
ntram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.264.421/0001-80 ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA R$ 814,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

17.505.477/0001-21 RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das 
unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
 turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PI
NHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições pr
ecisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar"  
                                  

12.859.652/0001-65 TAFA ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.751.566/0001-13 CRM & F CLIMATIZACAO EIRELI - EPP R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

73.678.005/0001-41 MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.622.501/0001-60 ENGECLIMA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO R$ 820,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar 'Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacion
ais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de v
alidade da proposta de 90(noventa) dias a contar da data de sua abertura. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Garantia dos serviços de 90(noventa) dias. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam 
a contratada. Início dos serviços de imediato após o recebimento da Nota de Empenho ou equivalente com prazo de execução em até 08(oito) dias uteis Nos s
erviços propostos serão aplicadas todos as ferramentas necessárias a perfeita execução da manutenção preventiva e corretiva, tais como: Jogo de chaves de fe
nda composto de 10 Peças (02 Conjuntos), Cortador de tubo de cobre (02 Peças), Lanterna recarregável (02 Peças), jogo flangeador de 3/16" a 1.1/8" (02 Peças)
, Bomba Lava jato (02 Peças), Furadeira tipo impacto (02 Peças), Kit broca de videa (02 Jogos), Kit broca aço rápido (02 Jogos), Escada tesoura/singela HOBB m
odelo TSH-8-16 com 8/16 degraus de fibra (02 Peças), Escada tesoura alumínio sete (7) degraus (02 Peças), Martelo bola (01 Peça), Chave catraca 1/4" a 3/8" (0
2 Jogos), Extensão elétrica (02 Peças), Espátula (02 Pecas), Lima retangular (02 Peças), Mala de couro/similar para transporte de ferramentas (02 Malas), Manifo
ld de 5 (cinco) vias com vacuômetro (02 Jogos), Cilindro de nitrogênio 7m (metros) (02 Cilindros), Regulador de segurança para nitrogênio com saída para ma
ngueira do manifold (02 Peças), Termômetro Portátil 5 Pontos (02 Peças), Sacador de polia 8" (02 Peças), Sacador de polia 6" (02 Peças), Sacador de núcleo chir
aide (10 Peças), Trena (01 Peça), Alicate amperímetro (02 Peças), Conjunto PPU Oxi (02 Peças) e Gás R22, Mini compressor de ar de alta pressão com regulador 
(01 Conjunto), Automóvel Kombi para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo) e Automóvel Celta para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo
).                                    

01.274.719/0001-83 GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 1.140,06

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 2.600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    
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Item 3: TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS R$ 348,20

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 10 Melhores Propostas Iniciais R$ 348,20

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 
1ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de materiais e ferramentas de refrigeração ( PREGÃO 24/2019)..

Descrição: SENSOR - SENSOR, TIPO TEMPERATURA AMBIENTE, APLICAÇÃO CENTRAL
AR CONDICIONADO, REFERÊNCIA SEN006X1354055501- TRANE

CatMat: 294348 - SENSOR , TIPO TEMPERATURA AMBIENTE, APLICAÇÃO CENTRAL
AR CONDICIONADO, REFERÊNCIA SEN006X1354055501 - TRANE

Data: 02/09/2019 09:35

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:242019 / UASG:160339

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/09/2019 09:47

Homologação: 10/09/2019 14:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

09.363.802/0001-30 SERIDO REFRIGERACAO LTDA - ME R$ 22,30

Marca: IMPORTADO                                            
Fabricante:  IMPORTADO                                            
Modelo :  1 
Descrição:  SENSOR TEMPERATURA 5K A 20K UNIVERSAL                                    

18.620.984/0001-79 REFRI PECAS EIRELI R$ 22,30

Marca: EOS                                            
Fabricante:  FRIGELAR                                            
Modelo :  RFN711448 
Descrição:  Sensor , Tipo Temperatura Ambiente, Aplicação Central Ar Condicionado                                    

05.780.938/0001-95
* VENCEDOR *

REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP R$ 1.000,00

Marca: EOS                                            
Fabricante:  EOS                                            
Modelo :  EOS 
Descrição:  Sensor , Tipo Temperatura Ambiente, Aplicação Central Ar Condicionado Und R$ 22,30 4 20 R$ 445,93 16 343199                                    

Item 4: LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS R$ 703,73

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R$ 703,73

Quantidade Descrição Observação

69 Unidades TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS

Quantidade Descrição Observação

445 Unidades LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção e instalação
de ar condicionado para atender demandas da UFRN, pelo período de 12 (doze)
meses..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede - SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000
BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.
(CAMPUS CENTRAL NATAL) Limpeza completa e higienização com produtos
apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os
Serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000
BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza
completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e
montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e
mecânicos calibração e complementação de carga de gás, limpeza do
condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores (
axial e centrífugo ), testes de atuação dos componentes elétricos, verificação da
voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto
dos parafusos de fixação dos ventiladores (axial e centrífugo) e tampas dos
compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação
avariada ou troca dos terminais oxidados, limpeza e retoque da pintura do
compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário,
do amortecedor do motor dos ventiladores e compressor. (DMP -
3917000001499).

CatSer: 3492 - Manutenção de ar condicionado tipo Split capacidade de 7.000 Btus/h.
O serviço será prestado nos Campi da UFC no interior do Estado do Ceará.

Data: 23/09/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:153103

Lote/Item: 1/356

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 260

Unidade: UNIDADE

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.071.835/0001-06 TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES 84054085415 R$ 104,21

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de t
odos os Serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza compl
eta e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração 
e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuaç
ão dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos vent
iladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxida
dos, limpeza e retoque da pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e 
compressor. (DMP - 3917000001499).                                    

35.291.038/0001-45 W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA R$ 104,45

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de t
odos os Serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza compl
eta e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração 
e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuaç
ão dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos vent
iladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxida
dos, limpeza e retoque da pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e 
compressor.                                    

04.932.503/0001-56 M.S.M & A.C.O COMERCIOS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - M R$ 110,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de t
odos os Serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza compl
eta e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração 
e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuaç
ão dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos vent
iladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxida
dos, limpeza e retoque da pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e 
compressor. (DMP - 3917000001499).                                    

23.328.493/0001-99 M B CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - ME R$ 111,00

20 / 139 

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=153103&uasg=153103&numprp=22019&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL)                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 142,77

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de t
odos os Serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza compl
eta e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração 
e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuaç
ão dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos vent
iladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxida
dos, limpeza e retoque da pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e 
compressor. (DMP - 3917000001499).                                    

22.899.299/0001-09 MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - EPP R$ 147,39

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de t
odos os Serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza compl
eta e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração 
e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuaç
ão dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos vent
iladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxida
dos, limpeza e retoque da pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e 
compressor. (DMP - 3917000001499).                                    

05.201.042/0001-04 MACIEL E GONCALVES LTDA - ME R$ 150,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de t
odos os Serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza compl
eta e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração 
e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuaç
ão dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos vent
iladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxida
dos, limpeza e retoque da pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e 
compressor. (DMP - 3917000001499).                                    

01.006.533/0001-43 CAMPOS SERVICE LTDA - EPP R$ 150,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os Serviço de manute
nção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza completa e higienização com pro
dutos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração e complementação de car
ga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuação dos componentes elét
ricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos ventiladores (axial e centrífug
o) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxidados, limpeza e retoque da 
pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e compressor. CATSER:349
2                                    

00.504.923/0001-80 POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL) EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO V 
DO EDITAL                                    

04.482.256/0001-33 FIXA SERVICOS TECNICOS LTDA - ME R$ 210,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de t
odos os Serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza compl
eta e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração 
e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuaç
ão dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos vent
iladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxida
dos, limpeza e retoque da pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e 
compressor. (DMP - 3917000001499).                                    

00.948.060/0001-30
* VENCEDOR *

INSTRUCON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 210,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de t
odos os Serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza compl
eta e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração 
e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuaç
ão dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos vent
iladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxida
dos, limpeza e retoque da pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e 
compressor. (DMP - 3917000001499).                                    

23.070.991/0001-84 JONATAN P O SANCHES - ME R$ 220,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de t
odos os Serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza compl
eta e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração 
e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuaç
ão dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos vent
iladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxida
dos, limpeza e retoque da pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e 
compressor. (DMP - 3917000001499).                                    

26.634.430/0001-59 LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES R$ 220,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os Serviço de manute
nção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza completa e higienização com pro
dutos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração e complementação de car
ga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuação dos componentes elét
ricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos ventiladores (axial e centrífug
o) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxidados, limpeza e retoque da 
pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e compressor. CATSER:349
2                                    

00.125.733/0001-52 BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA EPP R$ 220,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de t
odos os Serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza compl
eta e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração 
e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuaç
ão dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos vent
iladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxida
dos, limpeza e retoque da pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e 
compressor. (DMP - 3917000001499).                                    

04.743.010/0001-78 ALFA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 220,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de t
odos os Serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza compl
eta e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração 
e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuaç
ão dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos vent
iladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxida
dos, limpeza e retoque da pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e 
compressor. (DMP - 3917000001499).                                    

20.759.928/0001-61 ARTHUNE FRANCIS PEREIRA LIMA 22691295800 R$ 220,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de t
odos os Serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza compl
eta e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração 
e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuaç
ão dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos vent
iladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxida
dos, limpeza e retoque da pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e 
compressor. (DMP - 3917000001499).                                    

41.116.138/0001-38 REAL ENERGY LTDA R$ 230,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de t
odos os Serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza compl
eta e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração 
e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuaç
ão dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos vent
iladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxida
dos, limpeza e retoque da pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e 
compressor. (DMP - 3917000001499).                                    

27.245.552/0001-16 CARLINHO R DE LIMA R$ 400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTUs limpeza com retirada e reinstalação do equipamento                                    

00.468.893/0001-02 PRIMARE ENGENHARIA LTDA R$ 10.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. LIMPEZA COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUI
PAMENTO. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de t
odos os Serviço de manutenção Preventiva e Corretiva em Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Limpeza com retirada e reinstalação do equipamento. Limpeza compl
eta e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e montagem da máquina revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos calibração 
e complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza dos ventiladores ( axial e centrífugo ), testes de atuaç
ão dos componentes elétricos, verificação da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de fixação dos vent
iladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, lubrificação de todas as partes móveis, substituição da fiação avariada ou troca dos terminais oxida
dos, limpeza e retoque da pintura do compressor a parte interna do gabinete, verificação com troca, se necessário, do amortecedor do motor dos ventiladores e 
compressor. (DMP - 3917000001499).                                    

Item 5: TROCA DO KIT DE CONECÇÃO DE CENTRAL DE AR R$ 247,04

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 10 Melhores Propostas Finais R$ 247,04

Quantidade Descrição Observação

353 Unidades TROCA DO KIT DE CONECÇÃO DE CENTRAL DE AR

23 / 139 



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro 
Campus Pinheiral

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, de natureza contínua, de
manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação, desinstalação e
reinstalação de aparelhos de ar-condicionado, incluindo com fornecimento de
peças e acessórios, sob demanda, para o campus Pinheiral do IFRJ..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - 'Prestação de serviços,
de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de
12 meses, de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR
englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades,
condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído
anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no
controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS
PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos
componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As
definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se
encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental -
do Estudos Preliminar '

CatSer: 22454 - Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de Ar Condicionado Central, inclusive com o
Tratamento Químico na Àgua Gelada, na Policlínica Naval de Campo Grande
(PNCG), conforme estabelecido no Termo de Referência.

Data: 01/10/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:158485

Lote/Item: 1/18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/10/2019 13:27

Homologação: 23/10/2019 13:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.028.815/0001-53 ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PARTE VARIÁVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, já inclusa no “item 20”, QUE TEM O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAI
S) MENSAL; ONDE SERÁ IDENTIFICADO O MATERIAL EXTRA OU PEÇA DANIFICADA. SERÁ ELABORADO ORDEM DE SERVIÇO E POSTERIOR ORÇAMENTO PARA V
ISUALIZAÇÃO DE VALORES PARA SER AVALIADO E AUTORIZADO PELA “IFRJ”, A SUBSTITUIÇÃO; ESTE CUSTO SERÁ COBRADO NA FORMA DE NOTA FISCAL REF
ERENTE AO MÊS DA ORDEM DE SERVIÇO, QUE SERÁ RESSARCIDO A EMPRESA CONTRATADA, ATÉ O LIMITE ACIMA ESTABELECIDO. OBS.: FOI NECESSÁRIO INF
ORMAR VALOR, POIS É OBRIGATÓRIO PELO SISTEMA                                    

29.443.447/0001-17
* VENCEDOR *

ELMEC ELETRO MECANICA JARDIM AMALIA LTDA M E - ME R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
                             

20.738.968/0001-27 GIORNO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$ 138,93

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

25.123.894/0001-38 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME R$ 180,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    
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01.526.218/0001-47 TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA - EPP R$ 180,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 48000 a 60000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como o repar
o do compressor, evaporadora e serpentina.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificad
os que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecime
nto de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.988.359/0001-87 ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME R$ 201,41

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

13.411.926/0001-11 INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA - ME R$ 250,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar anexo do Edital e Termo de referencia.                                    

19.007.136/0001-51 LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$ 450,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

00.330.676/0001-43 EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 570,03

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que nos pr
eços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnic
o e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre as despesas da empresa, sem quaisquer acréscimo em virtude de ex
pectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclusive frete.                                    

02.952.113/0001-12 SJS SERVICOS GERAIS LTDA - ME R$ 586,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    
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29.855.998/0001-98 GP SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO DE CENTRAL DE R$ 600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME R$ 639,62

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

13.438.661/0001-45 JOAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 650,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar . Validade da proposta 60 dias.                                    

10.850.332/0001-19 ENDTEC DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE LTDA R$ 680,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

13.624.180/0001-24 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA R$ 700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

26.669.875/0001-74 CVAS REFRIGERACAO E ENGENHARIA LTDA - ME R$ 784,09

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
                             

07.993.467/0001-29 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA R$ 800,0007.993.467/0001-29 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  .Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar c
ondicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de 
gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correi
as, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merc
ado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se enco
ntram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.264.421/0001-80 ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA R$ 814,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

17.505.477/0001-21 RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das 
unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
 turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PI
NHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições pr
ecisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar"  
                                  

12.859.652/0001-65 TAFA ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.751.566/0001-13 CRM & F CLIMATIZACAO EIRELI - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

73.678.005/0001-41 MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.622.501/0001-60 ENGECLIMA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO R$ 820,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar 'Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacion
ais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de v
alidade da proposta de 90(noventa) dias a contar da data de sua abertura. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Garantia dos serviços de 90(noventa) dias. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam 
a contratada. Início dos serviços de imediato após o recebimento da Nota de Empenho ou equivalente com prazo de execução em até 08(oito) dias uteis Nos s
erviços propostos serão aplicadas todos as ferramentas necessárias a perfeita execução da manutenção preventiva e corretiva, tais como: Jogo de chaves de fe
nda composto de 10 Peças (02 Conjuntos), Cortador de tubo de cobre (02 Peças), Lanterna recarregável (02 Peças), jogo flangeador de 3/16" a 1.1/8" (02 Peças)
, Bomba Lava jato (02 Peças), Furadeira tipo impacto (02 Peças), Kit broca de videa (02 Jogos), Kit broca aço rápido (02 Jogos), Escada tesoura/singela HOBB m
odelo TSH-8-16 com 8/16 degraus de fibra (02 Peças), Escada tesoura alumínio sete (7) degraus (02 Peças), Martelo bola (01 Peça), Chave catraca 1/4" a 3/8" (0
2 Jogos), Extensão elétrica (02 Peças), Espátula (02 Pecas), Lima retangular (02 Peças), Mala de couro/similar para transporte de ferramentas (02 Malas), Manifo
ld de 5 (cinco) vias com vacuômetro (02 Jogos), Cilindro de nitrogênio 7m (metros) (02 Cilindros), Regulador de segurança para nitrogênio com saída para ma
ngueira do manifold (02 Peças), Termômetro Portátil 5 Pontos (02 Peças), Sacador de polia 8" (02 Peças), Sacador de polia 6" (02 Peças), Sacador de núcleo chir
aide (10 Peças), Trena (01 Peça), Alicate amperímetro (02 Peças), Conjunto PPU Oxi (02 Peças) e Gás R22, Mini compressor de ar de alta pressão com regulador 
(01 Conjunto), Automóvel Kombi para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo) e Automóvel Celta para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo
).                                    

01.274.719/0001-83 GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 1.140,06

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 2.600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

Item 6: TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS R$ 400,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais R$ 400,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
8ª Região Militar 
8º Depósito de Suprimento

Objeto: Serviços de Manutenção e Limpeza de Centrais de Ar, Contêiner e Câmaras
Frigoríficas..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da
Chave Contactora na central de ar, com todo o material fornecido pela empresa.
Todas as marcas.

CatSer: 22454 - Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de Ar Condicionado Central, inclusive com o
Tratamento Químico na Àgua Gelada, na Policlínica Naval de Campo Grande
(PNCG), conforme estabelecido no Termo de Referência.

Data: 16/09/2019 09:16

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:160165

Lote/Item: /53

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/09/2019 09:03

Homologação: 01/10/2019 14:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 134

Unidade: Serviço

U F : PA

Quantidade Descrição Observação

222 Unidades TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS
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05.477.939/0001-65 TWISTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

21.547.091/0001-50 MACONFRIO COMERCIO E SERVICOS PREDIAIS LTDA R$ 400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

20.838.277/0001-03 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME R$ 500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

19.139.459/0001-07 B2B SERVICES EIRELI R$ 560,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

19.437.908/0001-95 B C FRIO LTDA - ME R$ 640,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

06.343.165/0001-42 ELETROTHERM MANUTENCAO EM SISTEMA DE REFRIGERACAO LTDA. R$ 750,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

26.415.706/0001-08 J. PIMENTEL COELHO - ME R$ 799,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

07.364.105/0001-79
* VENCEDOR *

A C DE SOUZA REFRIGERACAO E SERVICOS GERAIS ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

22.936.845/0001-26 ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

21.842.152/0001-01 CARDOSO & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

02.479.932/0001-94 NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    
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11.048.879/0001-68 SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - M R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Proposta comercial para SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de a
r, com todo o material fornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

04.243.534/0001-08 ALAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

09.605.413/0001-74 P. A ENGENHARIA COMERCIAL LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

15.423.955/0001-29 AMAZONLIMP SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, conteineres, câmaras frigoríficas e cami
nhões frigoríficos dp 8º Depósito de Suprimentos com fornecimento de materiais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Ter
mo de Referência.                                    

03.282.047/0001-83 TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas. Prazo de validade da Proposta: 60 dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo para execução dos serviços de Câ
mara Frigoríficas e Contêineres é de até 24 horas após solicitação do fiscal da contratante, para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva o p
razo é de até 5 dias após solicitação do fiscal da contratante. Para a perfeita execução dos serviços, manteremos quadro de funcionários uniformizados e identif
icados, em número suficiente para atender satisfatoriamente a demanda dos serviços no horário a ser estabelecido pelo contratante, com acompanhamento de 
um responsável, praticando a produtividade adequada aos vários tipos de serviços. Produtos utilizados dentro das normas NR-12 do Ministério do Trabalho e c
ertificado pelo INMETRO conforme lei federal em vigor desde 01/01/2013- Declaramos que todo material cotado está dentro dos critérios de sustentabilidade. 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigênc
ias do instrumento convocatório. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, com
erciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.                                    

23.722.593/0001-03 WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

09.345.660/0001-89 IRAN DE OLIVEIRA - COMERCIO - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

04.370.344/0001-43 I V DE SOUZA EIRELI R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

08.233.811/0001-44 ENGETASK - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUC R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    
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05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

22.007.989/0001-06 KLEBERSON SOUZA DE MELO R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

23.608.728/0001-04 H A F EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  De acordo com as exigencias do Edital e seus Anexos                                    

09.345.594/0001-47 A C S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

21.628.686/0001-30 FB SOLUCOES SERVICOS EM VIGILANCIA ELETRONICA E REFRIGE R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

22.958.490/0001-76 A. G. RODRIGUES & CIA LTDA - EPP R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

15.188.822/0001-15 A SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

31.897.971/0001-00 ELEVAR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARMARINHO R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

32.743.169/0001-28 CEFAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI R$ 1.440,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃOCORRETIVA - SPLIT DE 9.000a 12.000 BTUS - Substituição da Chave Contactora na central de ar,com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas. *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias                                    

Item 7: TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS R$ 1.050,33
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Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R$ 1.050,33

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Goiás 
Hospital das Clínicas

Objeto: Registro de preço para futuras aquisições de Material para manutenção (sifão,
torneiras exaustor e outros)..

Descrição: COMPRESSOR HERMÉTICO SCROLL - COMPRESSOR HERMÉTICO
SCROLL, POTÊNCIA 10 TR, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO
CENTRAL AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 120.000 BTU, CARACTERíSTICAS
ADICIONAIS TRIFÁSICO, GÁS R22, MOTOR 7,5 KW

CatMat: 393330 - COMPRESSOR HERMÉTICO SCROLL, 10 TR, 220 V, 60 HZ, CENTRAL
AR CONDICIONADO, 120.000 BTU, TRIFÁSICO, GÁS R22, MOTOR 7,5 KW

Data: 10/10/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1522019 / UASG:153054

Lote/Item: /26

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

U F : GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.352.565/0001-70
* VENCEDOR *

C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - M R$ 561,18

Marca: GMCC                                            
Fabricante:  GMCC                                            
Modelo :  Compressor de 30.000 BTU s Rotativo 
Descrição:  COMPRESSOR HERMETICO ROTATIVO DE 30.000BTU/H PARA R-22, 220V, 60HZ, MONOFASICO                                    

28.946.364/0001-88 N. DA COSTA SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESS R$ 699,18

Marca: Gmcc                                            
Fabricante:  Gmcc                                            
Modelo :  30K22 
Descrição:  COMPRESSOR HERMETICO ROTATIVO DE 30.000BTU/H PARA R-22, 220V, 60HZ, MONOFASICO                                    

18.759.261/0001-55 QUEIROZ PIVETTA EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 763,03

Marca: LG RECCHI GMCC                                            
Fabricante:  LG RECCHI GMCC                                            
Modelo :  30000 
Descrição:  COMPRESSOR CONFORME TERMO DE REFERENCIA                                    

23.108.885/0001-42 PINHEIRO BRAGA EMPRESARIAL EIRELI R$ 763,98

Marca: GMCc                                            
Fabricante:  GMCC                                            
Modelo :  30k 
Descrição:  COMPRESSOR ROTATIVO DE 30.000BTU/H PARA R-22, 220V, 60HZ, 1F COMPRESSOR HERMETICO ROTATIVO DE 30.000BTU/H PARA R-22, 220V, 
60HZ, MONOFASICO                                    

22.882.315/0001-42 TECPOLAR COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME R$ 766,86

Marca: GMCC TECUMSEH HIGHLY                                            
Fabricante:  GMCC TECUMSEH HIGHLY                                            
Modelo :  GMCC TECUMSEH HIGHLY 
Descrição:  COMPRESSOR ROTATIVO DE 30.000BTU/H PARA R-22, 220V, 60HZ, 1F                                    

03.018.800/0001-28 FERRAGENS J. TEODORO LTDA - ME R$ 798,06

Marca: Highly                                            
Fabricante:  Highly                                            
Modelo :  Highly 
Descrição:  COMPRESSOR HERMETICO ROTATIVO DE 30.000BTU/H PARA R-22, 220V, 60HZ, MONOFASICO                                    

18.512.671/0001-05 MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 3.000,00

Marca: TOSHIBA OU SIMILAR                                            
Fabricante:  TOSHIBA OU SIMILAR                                            
Modelo :  TOSHIBA OU SIMILAR 
Descrição:  COMPRESSOR HERMETICO ROTATIVO DE 30.000BTU/H PARA R-22, 220V, 60HZ, MONOFASICO                                    

Quantidade Descrição Observação

211 Unidades TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS
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Item 8: TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS R$ 472,61

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 4 Melhores Propostas Iniciais R$ 558,22

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro 
Campus Pinheiral

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, de natureza contínua, de
manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação, desinstalação e
reinstalação de aparelhos de ar-condicionado, incluindo com fornecimento de
peças e acessórios, sob demanda, para o campus Pinheiral do IFRJ..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - 'Prestação de serviços,
de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de
12 meses, de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR
englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades,
condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído
anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no
controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS
PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos
componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As
definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se
encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental -
do Estudos Preliminar '

CatSer: 22454 - Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de Ar Condicionado Central, inclusive com o
Tratamento Químico na Àgua Gelada, na Policlínica Naval de Campo Grande
(PNCG), conforme estabelecido no Termo de Referência.

Data: 01/10/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:158485

Lote/Item: 1/18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/10/2019 13:27

Homologação: 23/10/2019 13:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

09.028.815/0001-53 ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PARTE VARIÁVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, já inclusa no “item 20”, QUE TEM O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAI
S) MENSAL; ONDE SERÁ IDENTIFICADO O MATERIAL EXTRA OU PEÇA DANIFICADA. SERÁ ELABORADO ORDEM DE SERVIÇO E POSTERIOR ORÇAMENTO PARA V
ISUALIZAÇÃO DE VALORES PARA SER AVALIADO E AUTORIZADO PELA “IFRJ”, A SUBSTITUIÇÃO; ESTE CUSTO SERÁ COBRADO NA FORMA DE NOTA FISCAL REF
ERENTE AO MÊS DA ORDEM DE SERVIÇO, QUE SERÁ RESSARCIDO A EMPRESA CONTRATADA, ATÉ O LIMITE ACIMA ESTABELECIDO. OBS.: FOI NECESSÁRIO INF
ORMAR VALOR, POIS É OBRIGATÓRIO PELO SISTEMA                                    

29.855.998/0001-98 GP SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO DE CENTRAL DE R$ 700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

10.850.332/0001-19 ENDTEC DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE LTDA R$ 732,89

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

29.443.447/0001-17
* VENCEDOR *

ELMEC ELETRO MECANICA JARDIM AMALIA LTDA M E - ME R$ 800,00

Quantidade Descrição Observação

70 Unidades TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
                             

13.411.926/0001-11 INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA - ME R$ 810,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar anexo do Edital e Termo de referencia.                                    

02.952.113/0001-12 SJS SERVICOS GERAIS LTDA - ME R$ 814,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.264.421/0001-80 ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA R$ 814,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

19.007.136/0001-51 LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$ 814,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

07.993.467/0001-29 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA R$ 814,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  .Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar c
ondicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de 
gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correi
as, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merc
ado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se enco
ntram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

20.738.968/0001-27 GIORNO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

25.123.894/0001-38 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

01.526.218/0001-47 TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 48000 a 60000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como o repar
o do compressor, evaporadora e serpentina.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificad
os que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecime
nto de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.988.359/0001-87 ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

00.330.676/0001-43 EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que nos pr
eços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnic
o e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre as despesas da empresa, sem quaisquer acréscimo em virtude de ex
pectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclusive frete.                                    

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

13.438.661/0001-45 JOAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar . Validade da proposta 60 dias.                                    

13.624.180/0001-24 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

26.669.875/0001-74 CVAS REFRIGERACAO E ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
                             

17.505.477/0001-21 RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das 
unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
 turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PI
NHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições pr
ecisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar"  
                                  

12.859.652/0001-65 TAFA ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.751.566/0001-13 CRM & F CLIMATIZACAO EIRELI - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

73.678.005/0001-41 MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.622.501/0001-60 ENGECLIMA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO R$ 820,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar 'Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacion
ais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de v
alidade da proposta de 90(noventa) dias a contar da data de sua abertura. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Garantia dos serviços de 90(noventa) dias. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam 
a contratada. Início dos serviços de imediato após o recebimento da Nota de Empenho ou equivalente com prazo de execução em até 08(oito) dias uteis Nos s
erviços propostos serão aplicadas todos as ferramentas necessárias a perfeita execução da manutenção preventiva e corretiva, tais como: Jogo de chaves de fe
nda composto de 10 Peças (02 Conjuntos), Cortador de tubo de cobre (02 Peças), Lanterna recarregável (02 Peças), jogo flangeador de 3/16" a 1.1/8" (02 Peças)
, Bomba Lava jato (02 Peças), Furadeira tipo impacto (02 Peças), Kit broca de videa (02 Jogos), Kit broca aço rápido (02 Jogos), Escada tesoura/singela HOBB m
odelo TSH-8-16 com 8/16 degraus de fibra (02 Peças), Escada tesoura alumínio sete (7) degraus (02 Peças), Martelo bola (01 Peça), Chave catraca 1/4" a 3/8" (0
2 Jogos), Extensão elétrica (02 Peças), Espátula (02 Pecas), Lima retangular (02 Peças), Mala de couro/similar para transporte de ferramentas (02 Malas), Manifo
ld de 5 (cinco) vias com vacuômetro (02 Jogos), Cilindro de nitrogênio 7m (metros) (02 Cilindros), Regulador de segurança para nitrogênio com saída para ma
ngueira do manifold (02 Peças), Termômetro Portátil 5 Pontos (02 Peças), Sacador de polia 8" (02 Peças), Sacador de polia 6" (02 Peças), Sacador de núcleo chir
aide (10 Peças), Trena (01 Peça), Alicate amperímetro (02 Peças), Conjunto PPU Oxi (02 Peças) e Gás R22, Mini compressor de ar de alta pressão com regulador 
(01 Conjunto), Automóvel Kombi para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo) e Automóvel Celta para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo
).                                    

01.274.719/0001-83 GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 1.140,06

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 2.600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 387,00

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHãO
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção preventiva, corretiva e fornecimento e instalação de peças de
equipamentos/aparelhos de ar condicionado e de seus componentes, com o
fornecimento de peças, materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva para
atendimento da demanda do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão Campus Barra do Corda.

Descrição: AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE -
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR
DA CONDENSADORA OU EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLIT ÁTE 60.000 BTU S

CatSer: 3492 - Manutenção de ar condicionado tipo Split capacidade de 7.000 Btus/h.
O serviço será prestado nos Campi da UFC no interior do Estado do Ceará.

Data: 01/12/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 17/2019 /
UASG: 158284

Lote/Item: 16/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.712.556/0001-18
* VENCEDOR *

LAUROILSON DOS REIS TORRES 96077786349 R$ 387,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA OU EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR CONDI
CIONADO TIPO SPLIT ÁTE 60.000 BTU S                                    

Item 9: TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS R$ 477,63

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R$ 477,63

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro 
Campus Pinheiral

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, de natureza contínua, de
manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação, desinstalação e
reinstalação de aparelhos de ar-condicionado, incluindo com fornecimento de
peças e acessórios, sob demanda, para o campus Pinheiral do IFRJ..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - 'Prestação de serviços,
de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de
12 meses, de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR
englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades,
condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído
anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no
controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS
PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos
componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As
definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se
encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental -
do Estudos Preliminar '

CatSer: 22454 - Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de Ar Condicionado Central, inclusive com o
Tratamento Químico na Àgua Gelada, na Policlínica Naval de Campo Grande
(PNCG), conforme estabelecido no Termo de Referência.

Data: 01/10/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:158485

Lote/Item: 1/18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/10/2019 13:27

Homologação: 23/10/2019 13:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

09.028.815/0001-53 ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PARTE VARIÁVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, já inclusa no “item 20”, QUE TEM O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAI
S) MENSAL; ONDE SERÁ IDENTIFICADO O MATERIAL EXTRA OU PEÇA DANIFICADA. SERÁ ELABORADO ORDEM DE SERVIÇO E POSTERIOR ORÇAMENTO PARA V
ISUALIZAÇÃO DE VALORES PARA SER AVALIADO E AUTORIZADO PELA “IFRJ”, A SUBSTITUIÇÃO; ESTE CUSTO SERÁ COBRADO NA FORMA DE NOTA FISCAL REF
ERENTE AO MÊS DA ORDEM DE SERVIÇO, QUE SERÁ RESSARCIDO A EMPRESA CONTRATADA, ATÉ O LIMITE ACIMA ESTABELECIDO. OBS.: FOI NECESSÁRIO INF
ORMAR VALOR, POIS É OBRIGATÓRIO PELO SISTEMA                                    

29.855.998/0001-98 GP SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO DE CENTRAL DE R$ 700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

10.850.332/0001-19 ENDTEC DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE LTDA R$ 732,89

Quantidade Descrição Observação

151 Unidades TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

29.443.447/0001-17
* VENCEDOR *

ELMEC ELETRO MECANICA JARDIM AMALIA LTDA M E - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
                             

13.411.926/0001-11 INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA - ME R$ 810,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar anexo do Edital e Termo de referencia.                                    

02.952.113/0001-12 SJS SERVICOS GERAIS LTDA - ME R$ 814,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.264.421/0001-80 ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA R$ 814,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

19.007.136/0001-51 LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$ 814,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

07.993.467/0001-29 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA R$ 814,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  .Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar c
ondicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de 
gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correi
as, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merc
ado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se enco
ntram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

20.738.968/0001-27 GIORNO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

25.123.894/0001-38 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

01.526.218/0001-47 TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 48000 a 60000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como o repar
o do compressor, evaporadora e serpentina.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificad
os que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecime
nto de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.988.359/0001-87 ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

00.330.676/0001-43 EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que nos pr
eços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnic
o e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre as despesas da empresa, sem quaisquer acréscimo em virtude de ex
pectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclusive frete.                                    

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

13.438.661/0001-45 JOAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar . Validade da proposta 60 dias.                                    

13.624.180/0001-24 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

26.669.875/0001-74 CVAS REFRIGERACAO E ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
                             

17.505.477/0001-21 RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das 
unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
 turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PI
NHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições pr
ecisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar"  
                                  

12.859.652/0001-65 TAFA ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.751.566/0001-13 CRM & F CLIMATIZACAO EIRELI - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

73.678.005/0001-41 MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.622.501/0001-60 ENGECLIMA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO R$ 820,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar 'Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacion
ais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de v
alidade da proposta de 90(noventa) dias a contar da data de sua abertura. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Garantia dos serviços de 90(noventa) dias. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam 
a contratada. Início dos serviços de imediato após o recebimento da Nota de Empenho ou equivalente com prazo de execução em até 08(oito) dias uteis Nos s
erviços propostos serão aplicadas todos as ferramentas necessárias a perfeita execução da manutenção preventiva e corretiva, tais como: Jogo de chaves de fe
nda composto de 10 Peças (02 Conjuntos), Cortador de tubo de cobre (02 Peças), Lanterna recarregável (02 Peças), jogo flangeador de 3/16" a 1.1/8" (02 Peças)
, Bomba Lava jato (02 Peças), Furadeira tipo impacto (02 Peças), Kit broca de videa (02 Jogos), Kit broca aço rápido (02 Jogos), Escada tesoura/singela HOBB m
odelo TSH-8-16 com 8/16 degraus de fibra (02 Peças), Escada tesoura alumínio sete (7) degraus (02 Peças), Martelo bola (01 Peça), Chave catraca 1/4" a 3/8" (0
2 Jogos), Extensão elétrica (02 Peças), Espátula (02 Pecas), Lima retangular (02 Peças), Mala de couro/similar para transporte de ferramentas (02 Malas), Manifo
ld de 5 (cinco) vias com vacuômetro (02 Jogos), Cilindro de nitrogênio 7m (metros) (02 Cilindros), Regulador de segurança para nitrogênio com saída para ma
ngueira do manifold (02 Peças), Termômetro Portátil 5 Pontos (02 Peças), Sacador de polia 8" (02 Peças), Sacador de polia 6" (02 Peças), Sacador de núcleo chir
aide (10 Peças), Trena (01 Peça), Alicate amperímetro (02 Peças), Conjunto PPU Oxi (02 Peças) e Gás R22, Mini compressor de ar de alta pressão com regulador 
(01 Conjunto), Automóvel Kombi para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo) e Automóvel Celta para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo
).                                    

01.274.719/0001-83 GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 1.140,06

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 2.600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

Item 10: INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS R$ 354,68

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 10 Melhores Propostas Iniciais R$ 354,68

Quantidade Descrição Observação

66 Unidades INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção e instalação
de ar condicionado para atender demandas da UFRN, pelo período de 12 (doze)
meses..

Descrição: Ar Condicionado - Instalação e Montagem (Parede / Sistemas) -
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA
DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL Serviço de
Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o
material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a
Evaporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.
(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 7.000
a 12.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios
necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante.
Incluindo cabos elétricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos,
disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e
arremates em pintura, quando necessário. Considerando à instalação da rede
frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até
aproximadamente 3 (três) metros, com garantia mínima de instalação de 6
meses. (DMP - 3917000001523).

CatSer: 2020 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT - 09.000 BTU S,
INCLUINDO TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DE ÁGUA.
(PERNAMBUCO E PARAIBA)

Data: 23/09/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:153103

Lote/Item: 1/10

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 420

Unidade: UNIDADE

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.201.042/0001-04 MACIEL E GONCALVES LTDA - ME R$ 275,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL Serviço
 de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Evapo
radora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 7.000 a 12.0
00 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos elétric
os, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quan
do necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com garantia
 mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001523).                                    

00.948.060/0001-30
* VENCEDOR *

INSTRUCON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 300,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL Serviço
 de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Evapo
radora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 7.000 a 12.0
00 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos elétric
os, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quan
do necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com garantia
 mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001523).                                    

27.245.552/0001-16 CARLINHO R DE LIMA R$ 330,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTUS com 3 m de tubo                                    

23.328.493/0001-99 M B CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - ME R$ 350,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL              
                      

18.071.835/0001-06 TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES 84054085415 R$ 350,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  : SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL Serviç
o de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Evap
oradora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 7.000 a 12.
000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos elétri
cos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, qua
ndo necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com garant
ia mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001523).                                    

01.006.533/0001-43 CAMPOS SERVICE LTDA - EPP R$ 378,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de
 cobre entre a Evaporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condiciona
do split 7.000 a 12.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. In
cluindo cabos elétricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arrema
tes em pintura, quando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) 
metros, com garantia mínima de instalação de 6 meses. CATSER:2020                                    

00.125.733/0001-52 BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA EPP R$ 390,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL Serviço
 de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Evapo
radora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 7.000 a 12.0
00 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos elétric
os, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quan
do necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com garantia
 mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001523).                                    

00.504.923/0001-80 POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 390,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. INCLUINDO O SUPORTE E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO. DIS
TANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO TE
RMO DE REFERENCIA ANEXO V DO EDITAL                                    

04.932.503/0001-56 M.S.M & A.C.O COMERCIOS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - M R$ 391,91

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL Serviço
 de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Evapo
radora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 7.000 a 12.0
00 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos elétric
os, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quan
do necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com garantia
 mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001523).                                    

23.070.991/0001-84 JONATAN P O SANCHES - ME R$ 391,91

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL Serviço
 de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Evapo
radora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 7.000 a 12.0
00 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos elétric
os, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quan
do necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com garantia
 mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001523).                                    

04.482.256/0001-33 FIXA SERVICOS TECNICOS LTDA - ME R$ 391,91

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL Serviço
 de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Evapo
radora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 7.000 a 12.0
00 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos elétric
os, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quan
do necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com garantia
 mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001523).                                    

22.899.299/0001-09 MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - EPP R$ 391,91
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL Serviço
 de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Evapo
radora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 7.000 a 12.0
00 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos elétric
os, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quan
do necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com garantia
 mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001523).                                    

35.291.038/0001-45 W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA R$ 391,91

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL Serviço
 de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Evapo
radora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 7.000 a 12.0
00 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos elétric
os, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quan
do necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com garantia
 mínima de instalação de 6 meses                                    

04.743.010/0001-78 ALFA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 391,91

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL Serviço
 de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Evapo
radora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 7.000 a 12.0
00 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos elétric
os, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quan
do necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com garantia
 mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001523).                                    

26.634.430/0001-59 LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES R$ 391,91

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de
 cobre entre a Evaporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condiciona
do split 7.000 a 12.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. In
cluindo cabos elétricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arrema
tes em pintura, quando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) 
metros, com garantia mínima de instalação de 6 meses. CATSER:2020                                    

20.759.928/0001-61 ARTHUNE FRANCIS PEREIRA LIMA 22691295800 R$ 391,91

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL Serviço
 de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Evapo
radora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 7.000 a 12.0
00 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos elétric
os, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quan
do necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com garantia
 mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001523).                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 392,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL Serviço
 de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Evapo
radora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 7.000 a 12.0
00 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos elétric
os, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quan
do necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com garantia
 mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001523).                                    

41.116.138/0001-38 REAL ENERGY LTDA R$ 431,10
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL Serviço
 de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Evapo
radora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 7.000 a 12.0
00 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos elétric
os, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quan
do necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com garantia
 mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001523).                                    

00.468.893/0001-02 PRIMARE ENGENHARIA LTDA R$ 10.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL Serviço
 de Instalação de Split de 7.000 a 12.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Evapo
radora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 7.000 a 12.0
00 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos elétric
os, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, quan
do necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com garantia
 mínima de instalação de 6 meses.                                    

Item 11: INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS R$ 460,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 420,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA

Objeto: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos Condicionadores
de Ar..

Descrição: Manutenção de Sistemas de Refrigeração - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

CatSer: 2801 - Manutenção preventiva em aparelhos condicionadores de ar do tipo
centrais SPLIT , de 9.000 a 18.000 BTU, compreendendo desinstalação,
desmontagem, limpeza e lavagem, montagem e instalação.

Data: 19/12/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:402019 / UASG:120637

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.188.869/0001-68
* VENCEDOR *

G. R. DA ROCHA R$ 70,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

18.152.836/0001-77 B. & B. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA R$ 80,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

33.884.111/0001-67 GABRIELA VANESSA POTELLA GONZALEZ 70652101208 R$ 200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

09.420.029/0001-05 J. F. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 210,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

Quantidade Descrição Observação

66 Unidades INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS
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14.123.573/0001-17 C. H. CORREIA - ME R$ 210,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

26.399.866/0001-00 J C PEREIRA SILVA & CIA LTDA R$ 230,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                
    

14.453.518/0001-95 P I P DE DEUS E CIA LTDA - EPP R$ 230,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

27.518.912/0001-06 J L B RODRIGUES R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

27.557.803/0001-06 FM MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS AUTOMOTORES LTDA - M R$ 336,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

30.484.756/0001-14 M. J. F. MARTINS SERVICOS R$ 390,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

84.037.399/0001-75 PYRAMID CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI R$ 415,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 420,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

14.723.079/0001-93 M. C. S. DA SILVA - ME R$ 420,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

11.348.621/0001-87 HGE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP R$ 420,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

32.367.242/0001-04 SELVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 420,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. - prazo de validade da propo
sta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua divulgação - MANUTENÇÃO - SELVA COMÉRCIO E SERVIÇO - garantia do produto: conforme edital - prazo de entr
ega: 30 (trinta) dias - nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quais
quer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens                                    

19.840.753/0001-33 O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA R$ 420,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

30.456.523/0001-08 S M FERREIRA RAMOS R$ 420,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  : SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

03.172.134/0001-88 ELLOO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME R$ 420,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

32.325.174/0001-10 RSL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E R$ 420,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

11.121.384/0001-17 N S FEITOZA - ME R$ 420,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

21.628.686/0001-30 FB SOLUCOES SERVICOS EM VIGILANCIA ELETRONICA E REFRIGE R$ 420,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

14.929.628/0001-80 JOAO BATISTA DA S MENDONCA R$ 420,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

00.415.411/0001-48 MONTEIRO & PORTILHO LTDA - EPP R$ 420,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

03.966.047/0001-00 MARILENE M. CABRAL - ME R$ 420,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

05.730.820/0001-52 COOL - EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP R$ 420,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

06.050.372/0001-09 C M FERREIR RAMOS - EPP - ME R$ 420,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

04.744.916/0001-07 SERV - CONSTRUTORA LTDA. - ME R$ 420,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

17.425.783/0001-58 C. A. DA SILVA RAMOS - ME R$ 500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS TIPO SPLIT, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço R$ 500,00
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Objeto: Contratação de empresa especializada em ar condicionado para a instalação de
35 (trinta e cinco) equipamentos de ar condicionado tipo split HI WALL, na
Reitoria da UTFPR..

Descrição: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção -
(Parede / Sistemas) - Instalação de ar condicionado split hiwall 9.000 Btu/h
Quente/Frio - 220v, com fornecimento das tubulações de cobre das linhas
frigoríficas,tubulações de dreno interno e externo, isolamentos, fita PVC branca,
canaletas de PVC e carga de gas refrigerante adicional quando necessário.

Data: 17/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:252019 / UASG:153019

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.562.700/0001-66 REIS E PAZA CLIMATIZACAO LTDA R$ 500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS                                    

19.814.481/0001-05
* VENCEDOR *

SILK BRINDES E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME R$ 542,86

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Instalação de ar condicionado split hiwall 9.000 Btu/h Quente/Frio - 220v, com fornecimento das tubulações de cobre das linhas frigoríficas,tubula
ções de dreno interno e externo, isolamentos, fita PVC branca, canaletas de PVC e carga de gas refrigerante adicional quando necessário.                                    

15.372.929/0001-19 RICCI SERVICES EIRELI - EPP R$ 561,43

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Instalação de ar condicionado split hiwall 9.000 Btu/h Quente/Frio - 220v, com fornecimento das tubulações de cobre das linhas frigoríficas,tubula
ções de dreno interno e externo, isolamentos, fita PVC branca, canaletas de PVC e carga de gas refrigerante adicional quando necessário.                                    

30.296.870/0001-10 ROBSON SILVA LACERDA 02047512506 R$ 569,05

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Instalação de ar condicionado split hiwall 9.000 Btu/h Quente/Frio - 220v, com fornecimento das tubulações de cobre das linhas frigoríficas,tubula
ções de dreno interno e externo, isolamentos, fita PVC branca, canaletas de PVC e carga de gas refrigerante adicional quando necessário.                                    

11.955.609/0001-30 SCHLEPA CLIMATIZACAO LTDA - ME R$ 569,05

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Instalação de ar condicionado split hiwall 9.000 Btu/h Quente/Frio - 220v, com fornecimento das tubulações de cobre das linhas frigoríficas,tubula
ções de dreno interno e externo, isolamentos, fita PVC branca, canaletas de PVC e carga de gas refrigerante adicional quando necessário.                                    

22.036.374/0001-08 SFRIAR AR CONDICIONADOS EIRELI R$ 582,86

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em ar condicionado para a instalação de 35 (trinta e cinco) equipamentos de ar condicio
nado tipo split HI WALL, na Reitoria da UTFPR.                                    

Item 12: INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS R$ 391,28

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 391,28

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - RJ Data: 19/12/2019 10:02

Quantidade Descrição Observação

66 Unidades INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS
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Objeto: Contratação de serviços de locação de aparelhos de ar condicionado no âmbito
da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo..

Descrição: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção -
(Parede / Sistemas) - Serviço de Instalação de aparelhos de ar condicionado
tipo SPLIT, capacidade 12.000 BTU's.

CatSer: 2020 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT - 09.000 BTU S,
INCLUINDO TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DE ÁGUA.
(PERNAMBUCO E PARAIBA)

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:702019 / UASG:926946

Lote/Item: 1/6

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 530

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.264.421/0001-80
* VENCEDOR *

ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA R$ 216,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Instalação e manutenção corretiva e preventiva de 530 aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT. CAPACIDADE: 12.000 BTU'S Marca/Fabricante: Spr
inger - Midea Garantia 1 (um) ano Nos valores propostos serão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comer
ciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias                                    

01.579.387/0001-45 INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTD R$ 223,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Instalação e manutenção corretiva e preventiva de 530 aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT. CAPACIDADE: 12.000 BTU'S                                    

23.649.800/0001-33 EDIFIX MANUTENCAO CIVIL E CONSERVACAO EIRELI - ME R$ 391,28

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Instalação de aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT, capacidade 12.000 BTU's.                                    

77.853.083/0001-96 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME R$ 391,28

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Instalação e manutenção corretiva e preventiva de 530 aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT. CAPACIDADE: 12.000 BTU'S                                    

12.940.566/0001-82 SOLUCOES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME R$ 391,28

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Instalação de aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT, capacidade 12.000 BTU's.validade da proposta 60 dias                                    

30.598.395/0001-37 CONTECK CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - EPP R$ 391,28

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Instalação de aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT, capacidade 12.000 BTU's. marca elgin                                    

Item 13: INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS R$ 387,05

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 387,05

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - RJ Data: 19/12/2019 10:02

Quantidade Descrição Observação

44 Unidades INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS
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Objeto: Contratação de serviços de locação de aparelhos de ar condicionado no âmbito
da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo..

Descrição: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção -
(Parede / Sistemas) - Serviço de Instalação de aparelhos de ar condicionado
tipo SPLIT, capacidade 18.000 BTU's.

CatSer: 2020 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT - 09.000 BTU S,
INCLUINDO TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DE ÁGUA.
(PERNAMBUCO E PARAIBA)

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:702019 / UASG:926946

Lote/Item: 1/10

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.264.421/0001-80
* VENCEDOR *

ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA R$ 200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Instalação de 120 aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT. CAPACIDADE: 18.000 BTU'S Marca/Fabricante: Springer/Midea Garantia 1 (um) ano No
s valores propostos serão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias                                    

01.579.387/0001-45 INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTD R$ 360,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Instalação de 120 aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT. CAPACIDADE: 18.000 BTU'S                                    

23.649.800/0001-33 EDIFIX MANUTENCAO CIVIL E CONSERVACAO EIRELI - ME R$ 601,14

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Instalação de aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT, capacidade 18.000 BTU's.                                    

77.853.083/0001-96 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME R$ 601,14

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Instalação de 120 aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT. CAPACIDADE: 18.000 BTU'S AGASERV                                    

12.940.566/0001-82 SOLUCOES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME R$ 601,14

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Instalação de aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT, capacidade 18.000 BTU's.validade da proposta 60 dias                                    

30.598.395/0001-37 CONTECK CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA - EPP R$ 601,14

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Instalação de aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT, capacidade 18.000 BTU's. marca elgin                                    

Item 14: INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS R$ 493,33

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 10 Melhores Propostas Iniciais R$ 493,33

Quantidade Descrição Observação

22 Unidades INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção e instalação
de ar condicionado para atender demandas da UFRN, pelo período de 12 (doze)
meses..

Descrição: Ar Condicionado - Instalação e Montagem (Parede / Sistemas) -
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. DISTANCIA
DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Serviço de
Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o
material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a
Evaporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.
(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 15.000
a 24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios
necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante.
Incluindo cabos elétricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos,
disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e
arremates em pintura, quando necessário. Considerando à instalação da rede
frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até
aproximadamente 3 (três) metros, com garantia mínima de instalação de 6
meses. (DMP - 3917000001530).

CatSer: 2020 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT - 09.000 BTU S,
INCLUINDO TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DE ÁGUA.
(PERNAMBUCO E PARAIBA)

Data: 23/09/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:153103

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 330

Unidade: UNIDADE

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.201.042/0001-04 MACIEL E GONCALVES LTDA - ME R$ 391,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Servi
ço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Ev
aporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 15.000 a 
24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos el
étricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, q
uando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com gara
ntia mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001530).                                    

01.006.533/0001-43 CAMPOS SERVICE LTDA - EPP R$ 435,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação 
de cobre entre a Evaporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicio
nado split 15.000 a 24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante
. Incluindo cabos elétricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arre
mates em pintura, quando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (trê
s) metros, com garantia mínima de instalação de 6 meses. CATSER:2020                                    

27.245.552/0001-16 CARLINHO R DE LIMA R$ 440,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTUS com 3 m de tubo                                    

00.948.060/0001-30
* VENCEDOR *

INSTRUCON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 450,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Servi
ço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Ev
aporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 15.000 a 
24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos el
étricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, q
uando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com gara
ntia mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001530).                                    

23.328.493/0001-99 M B CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - ME R$ 500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL)           
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

18.071.835/0001-06 TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES 84054085415 R$ 500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) ServiDescrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Servi
ço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Ev
aporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 15.000 a 
24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos el
étricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, q
uando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com gara
ntia mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001530).                                    

00.504.923/0001-80 POLYCLIMA - AR CONDICIONADO & REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 550,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. INCLUINDO O SUPORTE E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO. DI
STANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO T
ERMO DE REFERENCIA ANEXO V DO EDITAL                                    

00.125.733/0001-52 BONTEMPO REFRIGERACAO LTDA EPP R$ 550,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Servi
ço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Ev
aporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 15.000 a 
24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos el
étricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, q
uando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com gara
ntia mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001530).                                    

04.932.503/0001-56 M.S.M & A.C.O COMERCIOS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - M R$ 558,63

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Servi
ço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Ev
aporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 15.000 a 
24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos el
étricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, q
uando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com gara
ntia mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001530).                                    

22.899.299/0001-09 MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - EPP R$ 558,63

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Servi
ço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Ev
aporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 15.000 a 
24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos el
étricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, q
uando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com gara
ntia mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001530).                                    

23.070.991/0001-84 JONATAN P O SANCHES - ME R$ 558,63

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa(s) para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar ins
talados no DETRAN/PA (ITEM 4 - POLO PARAUAPEBAS), com fornecimento de peças e insumos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas n
o Termo de Referência – Anexo I do edital.                                    

35.291.038/0001-45 W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA R$ 558,63

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Servi
ço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Ev
aporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 15.000 a 
24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos el
étricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, q
uando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com gara
ntia mínima de instalação de 6 meses.                                    

04.743.010/0001-78 ALFA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME R$ 558,63
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Servi
ço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Ev
aporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 15.000 a 
24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos el
étricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, q
uando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com gara
ntia mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001530).                                    

04.482.256/0001-33 FIXA SERVICOS TECNICOS LTDA - ME R$ 558,63

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Servi
ço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Ev
aporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 15.000 a 
24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos el
étricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, q
uando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com gara
ntia mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001530).                                    

26.634.430/0001-59 LEANDRO ALLAN CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES R$ 558,63

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação 
de cobre entre a Evaporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicio
nado split 15.000 a 24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante
. Incluindo cabos elétricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arre
mates em pintura, quando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (trê
s) metros, com garantia mínima de instalação de 6 meses. CATSER:2020                                    

20.759.928/0001-61 ARTHUNE FRANCIS PEREIRA LIMA 22691295800 R$ 558,63

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Servi
ço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Ev
aporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 15.000 a 
24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos el
étricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, q
uando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com gara
ntia mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001530).                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 559,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Servi
ço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Ev
aporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 15.000 a 
24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos el
étricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, q
uando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com gara
ntia mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001530).                                    

41.116.138/0001-38 REAL ENERGY LTDA R$ 614,49

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 15.000 A 24.000 BTU/H. DISTANCIA DA TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS. (CAMPUS CENTRAL NATAL) Servi
ço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação de cobre entre a Ev
aporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicionado split 15.000 a 
24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante. Incluindo cabos el
étricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arremates em pintura, q
uando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (três) metros, com gara
ntia mínima de instalação de 6 meses. (DMP - 3917000001530).                                    

00.468.893/0001-02 PRIMARE ENGENHARIA LTDA R$ 10.000,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de Instalação de Split de 15.000 a 24.000 BTU/h. Incluindo o suporte e todo o material necessário para instalação. Distancia da tubulação 
de cobre entre a Evaporadora e a Condençadora de até 3 Metros. Ao termino mater o local limpo.(Campus Central Natal) - Instalação de aparelho de ar-condicio
nado split 15.000 a 24.000 BTU's com fornecimento de todos os materiais e acessórios necessários conforme normas da ABNT e recomendações do fabricante
. Incluindo cabos elétricos, tubulação de cobre, isolamentos, dreno, eletrodutos, disjuntor independente, abertura e fechamento de vãos de alvenaria, forro e arre
mates em pintura, quando necessário. Considerando à instalação da rede frigorívera entre as unidades evaporadora e condensadora até aproximadamente 3 (trê
s) metros, com garantia mínima de instalação de 6 meses.                                    

Item 15: INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS R$ 741,20

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 10 Melhores Propostas Iniciais R$ 741,20

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
22 Batalhão de Infantaria

Objeto: Prestação de serviço de manutenção e instalação de ar condicionado ao 22¨
Batalhão de Infantaria e eventuais órgãos participantes..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza - Serviço de
instalação de ar condicionado, tipo split, capacidade de 36.000 BTU, contendo
02 (dois) metros de tubulação em cobre, conforme recomendação do
fabricante, isolamento térmico, suporte Split, instalação da parte elétrica e teste
de funcionamento

CatSer: 2771 - Tipo Janela - 7000 BTUs a 18000 BTUs

Data: 09/12/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:160547

Lote/Item: /158

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Serviço

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

34.161.074/0001-21 FERRONATO LOCACAO DE VEICULOS LTDA R$ 645,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de instalação de ar condicionado, tipo split, capacidade de 36.000 BTU, contendo 02 (dois) metros de tubulação em cobre, conforme reco
mendação do fabricante, isolamento térmico, suporte Split, instalação da parte elétrica e teste de funcionamento                                    

09.026.012/0001-60 ARAUJO E RESPLANDE LTDA - ME R$ 680,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de instalação de ar condicionado, tipo split, capacidade de 36.000 BTU, contendo 02 (dois) metros de tubulação em cobre, conforme reco
mendação do fabricante, isolamento térmico, suporte Split, instalação da parte elétrica e teste de funcionamento                                    

13.864.465/0001-32
* VENCEDOR *

LMJ LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME R$ 793,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de instalação de ar condicionado, tipo split, capacidade de 36.000 BTU, contendo 02 (dois) metros de tubulação em cobre, conforme reco
mendação do fabricante, isolamento térmico, suporte Split, instalação da parte elétrica e teste de funcionamento                                    

23.070.991/0001-84 JONATAN P O SANCHES - ME R$ 793,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de instalação de ar condicionado, tipo split, capacidade de 36.000 BTU, contendo 02 (dois) metros de tubulação em cobre, conforme reco
mendação do fabricante, isolamento térmico, suporte Split, instalação da parte elétrica e teste de funcionamento                                    

22.036.374/0001-08 SFRIAR AR CONDICIONADOS EIRELI R$ 793,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Pregão Eletrônico - Prestação de serviço de manutenção e instalação de ar condicionado ao 22¨ Batalhão de Infantaria e eventuais órgãos participa
ntes.                                    

Quantidade Descrição Observação

22 Unidades INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS
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Item 16: REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS R$ 293,50

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 293,50

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
10ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços técnicos de
manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, nos
aparelhos de ar condicionado das Delegacias e Unidades Descentralizadas
pertencentes à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal da Bahia.

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza - Serviço de
MANUTENÇÃO CORRETIVAS com REPOSIÇÃO DE PEÇA (TROCA DE CARGA
DE GÁS REFRIGERANTE) dos aparelhos de ar condicionado nas dependências
das seguintes unidades: 2ª Delegacia- FEIRA DE SANTANA- e Unidades
Operacionais vinculadas, bem como em outros da mesma natureza que
venham a ser incorporados ao Patrimônio da Regional. Aparelhos de 7.000 A
12.000 BTUs.

CatSer: 2771 - Tipo Janela - 7000 BTUs a 18000 BTUs

Data: 19/09/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:200114

Lote/Item: 1/17

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/09/2019 14:09

Homologação: 26/09/2019 14:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: SERVIÇO

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.192.874/0001-90 MM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME R$ 210,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVAS com REPOSIÇÃO DE PEÇA (TROCA DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE) dos aparelhos de ar condicionado
 nas dependências das seguintes unidades: 2ª Delegacia- FEIRA DE SANTANA- e Unidades Operacionais vinculadas, bem como em outros da mesma natureza q
ue venham a ser incorporados ao Patrimônio da Regional. Aparelhos de 7.000 A 12.000 BTUs.                                    

12.018.845/0001-93 ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$ 290,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVAS com REPOSIÇÃO DE PEÇA (TROCA DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE) dos aparelhos de ar co
ndicionado nas dependências das seguintes unidades: 2ª Delegacia- FEIRA DE SANTANA- e Unidades Operacionais vinculadas, bem como em outros da mesma
 natureza que venham a ser incorporados ao Patrimônio da Regional. Aparelhos de 7.000 A 12.000 BTUs..MARCA SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA            
                        

15.188.822/0001-15 A SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 293,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVAS com REPOSIÇÃO DE PEÇA (TROCA DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE) dos aparelhos de ar condicionado
 nas dependências das seguintes unidades: 2ª Delegacia- FEIRA DE SANTANA- e Unidades Operacionais vinculadas, bem como em outros da mesma natureza q
ue venham a ser incorporados ao Patrimônio da Regional. Aparelhos de 7.000 A 12.000 BTUs.                                    

06.344.348/0001-82
* VENCEDOR *

AB SERVICOS E MANUTENCAO DE MAQUINAS E COMERCIO VAREJIS R$ 293,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVAS com REPOSIÇÃO DE PEÇA (TROCA DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE) dos aparelhos de ar condicionado
 nas dependências das seguintes unidades: 2ª Delegacia- FEIRA DE SANTANA- e Unidades Operacionais vinculadas, bem como em outros da mesma natureza q
ue venham a ser incorporados ao Patrimônio da Regional. Aparelhos de 7.000 A 12.000 BTUs.                                    

42.032.052/0001-90 COLD REFRIGERACAO LTDA. - ME R$ 400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVAS com REPOSIÇÃO DE PEÇA (TROCA DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE) dos aparelhos de ar condicionado
 nas dependências das seguintes unidades: 2ª Delegacia- FEIRA DE SANTANA- e Unidades Operacionais vinculadas, bem como em outros da mesma natureza q
ue venham a ser incorporados ao Patrimônio da Regional. Aparelhos de 7.000 A 12.000 BTUs.                                    

Quantidade Descrição Observação

75 Unidades REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS
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Item 17: REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS R$ 293,50

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 293,50

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
10ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços técnicos de
manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, nos
aparelhos de ar condicionado das Delegacias e Unidades Descentralizadas
pertencentes à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal da Bahia.

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza - Serviço de
MANUTENÇÃO CORRETIVAS com REPOSIÇÃO DE PEÇA (TROCA DE CARGA
DE GÁS REFRIGERANTE) dos aparelhos de ar condicionado nas dependências
das seguintes unidades: 9ª Delegacia- EUNÁPOLIS - e Unidades Operacionais
vinculadas, bem como em outros da mesma natureza que venham a ser
incorporados ao Patrimônio da Regional. Aparelhos de 7.000 A 12.000 BTUs.

CatSer: 2771 - Tipo Janela - 7000 BTUs a 18000 BTUs

Data: 19/09/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:82019 / UASG:200114

Lote/Item: 3/62

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/09/2019 14:11

Homologação: 26/09/2019 14:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: SERVIÇO

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.188.822/0001-15 A SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 293,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVAS com REPOSIÇÃO DE PEÇA (TROCA DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE) dos aparelhos de ar condicionado
 nas dependências das seguintes unidades: 9ª Delegacia- EUNÁPOLIS - e Unidades Operacionais vinculadas, bem como em outros da mesma natureza que venh
am a ser incorporados ao Patrimônio da Regional. Aparelhos de 7.000 A 12.000 BTUs.                                    

06.344.348/0001-82
* VENCEDOR *

AB SERVICOS E MANUTENCAO DE MAQUINAS E COMERCIO VAREJIS R$ 293,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVAS com REPOSIÇÃO DE PEÇA (TROCA DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE) dos aparelhos de ar condicionado
 nas dependências das seguintes unidades: 9ª Delegacia- EUNÁPOLIS - e Unidades Operacionais vinculadas, bem como em outros da mesma natureza que venh
am a ser incorporados ao Patrimônio da Regional. Aparelhos de 7.000 A 12.000 BTUs.                                    

Item 18: REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS R$ 380,22

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 380,22

Quantidade Descrição Observação

75 Unidades REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS

Quantidade Descrição Observação

101 Unidades REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS
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Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de
manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, nos
aparelhos de ar condicionado da Delegacia de Paulo Afonso, composta da UOP
Paulo Afonso e UOP Ribeira do Pombal, pertencente à Superintendência da
Polícia Rodoviária Federal da Bahia.

Descrição: AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS / LIMPEZA -
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇA (TROCA
DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE) DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO
NAS DEPENDÊNCIAS DAS SEGUINTES UNIDADES: 7DELEGACIA- PAULO
AFONSO - E UNIDADES OPERACIONAIS VINCULADAS, BEM COMO EM
OUTROS DA MESMA NATUREZA QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO
PATRIMÔNIO DA REGIONAL. APARELHOS DE 18.000 A 24.000 BTUS.

CatSer: 2771 - Tipo Janela - 7000 BTUs a 18000 BTUs

Data: 01/01/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 1/2020 /
UASG: 200114

Lote/Item: 26/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.344.348/0001-82
* VENCEDOR *

AB SERVICOS E MANUTENCAO DE MAQUINAS E COMERCIO VAREJIS R$ 380,22

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇA (TROCA DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE) DOS APARELHOS DE AR CONDI
CIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DAS SEGUINTES UNIDADES: 7DELEGACIA- PAULO AFONSO - E UNIDADES OPERACIONAIS VINCULADAS, BEM COMO EM OUTRO
S DA MESMA NATUREZA QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA REGIONAL. APARELHOS DE 18.000 A 24.000 BTUS.                                    

Item 19: REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS R$ 495,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$ 495,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
3ª Região Militar 
Depósito de Subsistência de Santo Angelo

Objeto: Prestação de serviços de manutenção de câmaras frigoríficas e de
climatizadores..

Descrição: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção -
(Parede / Sistemas) - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado
Split de 24.000 a 30.000 BTUs (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo
nos flanges, isolamento da linha, verificação e reposição de gás). A contratada
deve ter condições de instalar os aparelhos em paredes de alvenaria de até 70
cm de espessura. A contratada é responsável pela perfeita execução do serviço,
fornecimento de todo material, incluindo a limpeza, remoção e transporte de
todo o resíduo produzido por ela.

CatSer: 2020 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT - 09.000 BTU S,
INCLUINDO TODA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DRENAGEM DE ÁGUA.
(PERNAMBUCO E PARAIBA)

Data: 28/11/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:160426

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: Serviço

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.624.384/0001-77
* VENCEDOR *

FELIPE COSSETIN & CIA LTDA - ME R$ 495,00

Quantidade Descrição Observação

94 Unidades REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado Split de 24.000 a 30.000 BTUs (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, iso
lamento da linha, verificação e reposição de gás). A contratada deve ter condições de instalar os aparelhos em paredes de alvenaria de até 70 cm de espessura. 
A contratada é responsável pela perfeita execução do serviço, fornecimento de todo material, incluindo a limpeza, remoção e transporte de todo o resíduo produ
zido por ela.                                    

13.624.180/0001-24 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA R$ 580,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado Split de 24.000 a 30.000 BTUs (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, iso
lamento da linha, verificação e reposição de gás). A contratada deve ter condições de instalar os aparelhos em paredes de alvenaria de até 70 cm de espessura. 
A contratada é responsável pela perfeita execução do serviço, fornecimento de todo material, incluindo a limpeza, remoção e transporte de todo o resíduo produ
zido por ela.                                    

03.282.047/0001-83 TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 584,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado Split de 24.000 a 30.000 BTUs (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, iso
lamento da linha, verificação e reposição de gás). A contratada deve ter condições de instalar os aparelhos em paredes de alvenaria de até 70 cm de espessura. 
A contratada é responsável pela perfeita execução do serviço, fornecimento de todo material, incluindo a limpeza, remoção e transporte de todo o resíduo produ
zido por ela. Prazo de validade da proposta: 60 dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de execução dos serviços será iniciada em até 10 (dez) dias ap
ós o recebimento da Nota de Empenho pela Contratada. Os serviços serão executados durante o período de expediente. Garantia dos serviços: Completa durant
e o evento. Empresa cadastrada no CREA. Para a perfeita execução dos serviços, manteremos quadro de funcionários, em número suficiente para atender satisf
atoriamente a demanda dos serviços no horário a ser estabelecido pelo contratante, praticando a produtividade adequada aos vários tipos de serviços e respeita
da a carga máxima individual de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Conforme NBR 9735 – Associação Res 420/04 da ANTT. Relação de material de segur
ança (EPI): Capacetes, luvas, óculos de segurança, peça facial inteira com filtro, luva compatível com o produto e jogo de ferramentas adequado para montagem
, reparos, manutenção, limpeza, conservação e possível situação de emergência, dispositivos para sinalização e isolamento da área como fitas, cones e cavaletes
, e quaisquer ferramentas necessárias para execução e entrega do serviço conforme combinado com o contratante. Quantidade de ferramentas e equipamento: 
1 unidade por funcionário ou em número suficiente para atender a demanda. Estruturas de acordo com os requisitos de segurança, obedecendo às normas AB
NT, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, c
omerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. Declaramos que todo material cotado está dentro dos critérios de 
sustentabilidade. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformida
de com as exigências do instrumento convocatório. Declaramos, ainda que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de peq
ueno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.                                    

08.754.461/0001-61 SANDRO ROGERIO MARTINS DE FREITAS - ME R$ 584,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)                                    

30.481.236/0001-58 JPL ASSISTENCIA TECNICA EM TRANSPORTE PNEUMATICO LTDA R$ 619,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado Split de 24.000 a 30.000 BTUs (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, iso
lamento da linha, verificação e reposição de gás). A contratada deve ter condições de instalar os aparelhos em paredes de alvenaria de até 70 cm de espessura. 
A contratada é responsável pela perfeita execução do serviço, fornecimento de todo material, incluindo a limpeza, remoção e transporte de todo o resíduo produ
zido por ela.                                    

22.297.312/0001-41 AIE ENG AUTOMACAO MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA EIRE R$ 624,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado Split de 24.000 a 30.000 BTUs (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, iso
lamento da linha, verificação e reposição de gás). A contratada deve ter condições de instalar os aparelhos em paredes de alvenaria de até 70 cm de espessura. 
A contratada é responsável pela perfeita execução do serviço, fornecimento de todo material, incluindo a limpeza, remoção e transporte de todo o resíduo produ
zido por ela.                                    

34.564.180/0001-56 REFRIMAIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 624,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado Split de 24.000 a 30.000 BTUs (retirada da evaporadora, limpeza geral, reparo nos flanges, iso
lamento da linha, verificação e reposição de gás). A contratada deve ter condições de instalar os aparelhos em paredes de alvenaria de até 70 cm de espessura. 
A contratada é responsável pela perfeita execução do serviço, fornecimento de todo material, incluindo a limpeza, remoção e transporte de todo o resíduo produ
zido por ela. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer ou
tros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preç
os, conforme anexo deste Edital; O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. A validade da Ata 
de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.                                    
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Item 20: REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS R$ 475,28

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 475,28

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de
manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, nos
aparelhos de ar condicionado da Delegacia de Paulo Afonso, composta da UOP
Paulo Afonso e UOP Ribeira do Pombal, pertencente à Superintendência da
Polícia Rodoviária Federal da Bahia.

Descrição: AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS / LIMPEZA -
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇA (TROCA
DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE) DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO
NAS DEPENDÊNCIAS DAS SEGUINTES UNIDADES: 7DELEGACIA- PAULO
AFONSO - E UNIDADES OPERACIONAIS VINCULADAS, BEM COMO EM
OUTROS DA MESMA NATUREZA QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO
PATRIMÔNIO DA REGIONAL. APARELHOS DE DE 30.000 A 36.000 BTUS.

CatSer: 2771 - Tipo Janela - 7000 BTUs a 18000 BTUs

Data: 01/01/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 1/2020 /
UASG: 200114

Lote/Item: 27/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.344.348/0001-82
* VENCEDOR *

AB SERVICOS E MANUTENCAO DE MAQUINAS E COMERCIO VAREJIS R$ 475,28

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇA (TROCA DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE) DOS APARELHOS DE AR CONDI
CIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DAS SEGUINTES UNIDADES: 7DELEGACIA- PAULO AFONSO - E UNIDADES OPERACIONAIS VINCULADAS, BEM COMO EM OUTRO
S DA MESMA NATUREZA QUE VENHAM A SER INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA REGIONAL. APARELHOS DE DE 30.000 A 36.000 BTUS.                                    

Item 21: TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS R$ 172,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 10 Melhores Propostas Iniciais R$ 172,00

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split),
com fornecimento de peças (exceto compressor)..

Descrição: Manutenção de Capacitores - SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60
UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 9.000 BTUS, INCLUSO O
CAPACITOR.

CatSer: 2631 - Contratação de empresa especializada para manutenção de banco de
capacitores dos escritórios da EPE, pelo período de um ano, podendo ser
prorrogado.

Data: 24/09/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:482019 / UASG:989047

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/09/2019 17:41

Homologação: 27/09/2019 12:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 59

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

18.523.063/0001-98 MARCELINA TEREZINHA BELPHMAN EIRELI - ME R$ 60,00

Quantidade Descrição Observação

54 Unidades REPOSIÇÃO DE GAS DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS

Quantidade Descrição Observação

66 Unidades TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 9.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.                                    

04.376.287/0001-00 J. A. REFRIGERACAO EIRELI R$ 60,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 9.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 9.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.                                    

14.049.599/0001-62
* VENCEDOR *

A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$ 250,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 9.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 250,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 9.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.                                    

Item 22: TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS R$ 172,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 10 Melhores Propostas Iniciais R$ 172,00

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split),
com fornecimento de peças (exceto compressor)..

Descrição: Manutenção de Capacitores - SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60
UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 9.000 BTUS, INCLUSO O
CAPACITOR.

CatSer: 2631 - Contratação de empresa especializada para manutenção de banco de
capacitores dos escritórios da EPE, pelo período de um ano, podendo ser
prorrogado.

Data: 24/09/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:482019 / UASG:989047

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/09/2019 17:41

Homologação: 27/09/2019 12:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 59

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

18.523.063/0001-98 MARCELINA TEREZINHA BELPHMAN EIRELI - ME R$ 60,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 9.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.                                    

04.376.287/0001-00 J. A. REFRIGERACAO EIRELI R$ 60,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 9.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 240,00

Quantidade Descrição Observação

82 Unidades TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 9.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.                                    

14.049.599/0001-62
* VENCEDOR *

A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$ 250,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 9.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 250,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 9.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.                                    

Item 23: TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS R$ 240,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais R$ 240,00

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva em equipamento de climatização (ar condicionado de janela e Split),
com fornecimento de peças (exceto compressor)..

Descrição: Manutenção de Capacitores - SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60
UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 A 18.000 BTUS, INCLUSO O
CAPACITOR.

CatSer: 2631 - Contratação de empresa especializada para manutenção de banco de
capacitores dos escritórios da EPE, pelo período de um ano, podendo ser
prorrogado.

Data: 24/09/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:482019 / UASG:989047

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/09/2019 17:41

Homologação: 27/09/2019 12:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 134

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

04.376.287/0001-00 J. A. REFRIGERACAO EIRELI R$ 68,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 A 18.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.                                    

18.523.063/0001-98 MARCELINA TEREZINHA BELPHMAN EIRELI - ME R$ 80,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 A 18.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 A 18.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 250,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 A 18.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.                                    

Quantidade Descrição Observação

68 Unidades TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

14.049.599/0001-62
* VENCEDOR *

A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$ 280,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR 25 A 60 UF DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 A 18.000 BTUS, INCLUSO O CAPACITOR.                                    

Item 24: TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS R$ 286,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 286,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro 
Campus Pinheiral

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, de natureza contínua, de
manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação, desinstalação e
reinstalação de aparelhos de ar-condicionado, incluindo com fornecimento de
peças e acessórios, sob demanda, para o campus Pinheiral do IFRJ..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza - 'Prestação de
serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo
período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Split
de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das
unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e
ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador,
hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias,
capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ
/ CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de
mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela
CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem
prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e
Instrumental - do Estudos Preliminar '

CatSer: 2771 - Tipo Janela - 7000 BTUs a 18000 BTUs

Data: 01/10/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:158485

Lote/Item: 1/16

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/10/2019 13:27

Homologação: 23/10/2019 13:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.464

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.028.815/0001-53 ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PARTE VARIÁVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, já inclusa no “item 20”, QUE TEM O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAI
S) MENSAL; ONDE SERÁ IDENTIFICADO O MATERIAL EXTRA OU PEÇA DANIFICADA. SERÁ ELABORADO ORDEM DE SERVIÇO E POSTERIOR ORÇAMENTO PARA V
ISUALIZAÇÃO DE VALORES PARA SER AVALIADO E AUTORIZADO PELA “IFRJ”, A SUBSTITUIÇÃO; ESTE CUSTO SERÁ COBRADO NA FORMA DE NOTA FISCAL REF
ERENTE AO MÊS DA ORDEM DE SERVIÇO, QUE SERÁ RESSARCIDO A EMPRESA CONTRATADA, ATÉ O LIMITE ACIMA ESTABELECIDO. OBS.: FOI NECESSÁRIO INF
ORMAR VALOR, POIS É OBRIGATÓRIO PELO SISTEMA                                    

29.443.447/0001-17
* VENCEDOR *

ELMEC ELETRO MECANICA JARDIM AMALIA LTDA M E - ME R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcioname
nto das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilad
or, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CA
MPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As defin
ições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Prel
iminar                                    

25.123.894/0001-38 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME R$ 70,00

Quantidade Descrição Observação

54 Unidades TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

07.993.467/0001-29 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  .Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar c
ondicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimi
nação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvu
las, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valo
r de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestado
s, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.988.359/0001-87 ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME R$ 100,38

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

29.855.998/0001-98 GP SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO DE CENTRAL DE R$ 110,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

20.738.968/0001-27 GIORNO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$ 129,55

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

19.007.136/0001-51 LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$ 140,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

13.624.180/0001-24 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA R$ 180,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

01.526.218/0001-47 TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA - EPP R$ 180,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

00.330.676/0001-43 EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 219,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, faze
m parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam inci
dir sobre as despesas da empresa, sem quaisquer acréscimo em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclu
sive frete. Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar condi
cionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminaçã
o de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, c
orreias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de 
mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se 
encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que 
nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte
 técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre as despesas da empresa, sem quaisquer acréscimo em virtud
e de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclusive frete.                                    

10.850.332/0001-19 ENDTEC DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE LTDA R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME R$ 250,28

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

02.952.113/0001-12 SJS SERVICOS GERAIS LTDA - ME R$ 286,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

26.669.875/0001-74 CVAS REFRIGERACAO E ENGENHARIA LTDA - ME R$ 291,49

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcioname
nto das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilad
or, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CA
MPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As defin
ições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Prel
iminar                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 300,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

13.438.661/0001-45 JOAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 300,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar . Validade da proposta 60 dias.                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 300,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

04.264.421/0001-80 ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA R$ 310,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.751.566/0001-13 CRM & F CLIMATIZACAO EIRELI - EPP R$ 312,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

13.411.926/0001-11 INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA - ME R$ 313,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar, no Edital e Termo de referencia.                                    

17.505.477/0001-21 RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA - ME R$ 313,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcioname
nto das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilad
or, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CA
MPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As defin
ições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Prel
iminar"                                    

12.859.652/0001-65 TAFA ENGENHARIA LTDA - ME R$ 313,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

73.678.005/0001-41 MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP R$ 313,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 313,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.622.501/0001-60 ENGECLIMA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO R$ 325,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar ',Nos valores propostos estão inclusos todos os custos 
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
Prazo de validade da proposta de 90(noventa) dias a contar da data de sua abertura. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de até 30 (tr
inta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Garantia dos serviços de 90(noventa) dias. Todas as especificações do objeto contidas na proposta 
vinculam a contratada. Início dos serviços de imediato após o recebimento da Nota de Empenho ou equivalente com prazo de execução em até 08(oito) dias ut
eis Nos serviços propostos serão aplicadas todos as ferramentas necessárias a perfeita execução da manutenção preventiva e corretiva, tais como: Jogo de cha
ves de fenda composto de 10 Peças (02 Conjuntos), Cortador de tubo de cobre (02 Peças), Lanterna recarregável (02 Peças), jogo flangeador de 3/16" a 1.1/8" (
02 Peças), Bomba Lava jato (02 Peças), Furadeira tipo impacto (02 Peças), Kit broca de videa (02 Jogos), Kit broca aço rápido (02 Jogos), Escada tesoura/singel
a HOBB modelo TSH-8-16 com 8/16 degraus de fibra (02 Peças), Escada tesoura alumínio sete (7) degraus (02 Peças), Martelo bola (01 Peça), Chave catraca 1/4
" a 3/8" (02 Jogos), Extensão elétrica (02 Peças), Espátula (02 Pecas), Lima retangular (02 Peças), Mala de couro/similar para transporte de ferramentas (02 Mala
s), Manifold de 5 (cinco) vias com vacuômetro (02 Jogos), Cilindro de nitrogênio 7m (metros) (02 Cilindros), Regulador de segurança para nitrogênio com saíd
a para mangueira do manifold (02 Peças), Termômetro Portátil 5 Pontos (02 Peças), Sacador de polia 8" (02 Peças), Sacador de polia 6" (02 Peças), Sacador de n
úcleo chiraide (10 Peças), Trena (01 Peça), Alicate amperímetro (02 Peças), Conjunto PPU Oxi (02 Peças) e Gás R22, Mini compressor de ar de alta pressão com r
egulador (01 Conjunto), Automóvel Kombi para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo) e Automóvel Celta para transporte de pessoal e ferramentas (0
1 Veiculo                                    

01.274.719/0001-83 GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 438,66

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

Item 25: TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS R$ 286,00

Quantidade Descrição Observação

34 Unidades TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS

67 / 139 



Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 286,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro 
Campus Pinheiral

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, de natureza contínua, de
manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação, desinstalação e
reinstalação de aparelhos de ar-condicionado, incluindo com fornecimento de
peças e acessórios, sob demanda, para o campus Pinheiral do IFRJ..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza - 'Prestação de
serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo
período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Split
de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das
unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e
ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador,
hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias,
capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ
/ CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de
mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela
CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem
prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e
Instrumental - do Estudos Preliminar '

CatSer: 2771 - Tipo Janela - 7000 BTUs a 18000 BTUs

Data: 01/10/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:158485

Lote/Item: 1/16

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/10/2019 13:27

Homologação: 23/10/2019 13:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.464

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.028.815/0001-53 ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PARTE VARIÁVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, já inclusa no “item 20”, QUE TEM O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAI
S) MENSAL; ONDE SERÁ IDENTIFICADO O MATERIAL EXTRA OU PEÇA DANIFICADA. SERÁ ELABORADO ORDEM DE SERVIÇO E POSTERIOR ORÇAMENTO PARA V
ISUALIZAÇÃO DE VALORES PARA SER AVALIADO E AUTORIZADO PELA “IFRJ”, A SUBSTITUIÇÃO; ESTE CUSTO SERÁ COBRADO NA FORMA DE NOTA FISCAL REF
ERENTE AO MÊS DA ORDEM DE SERVIÇO, QUE SERÁ RESSARCIDO A EMPRESA CONTRATADA, ATÉ O LIMITE ACIMA ESTABELECIDO. OBS.: FOI NECESSÁRIO INF
ORMAR VALOR, POIS É OBRIGATÓRIO PELO SISTEMA                                    

29.443.447/0001-17
* VENCEDOR *

ELMEC ELETRO MECANICA JARDIM AMALIA LTDA M E - ME R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcioname
nto das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilad
or, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CA
MPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As defin
ições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Prel
iminar                                    

25.123.894/0001-38 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME R$ 70,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

07.993.467/0001-29 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA R$ 100,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  .Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar c
ondicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimi
nação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvu
las, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valo
r de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestado
s, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.988.359/0001-87 ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME R$ 100,38
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

29.855.998/0001-98 GP SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO DE CENTRAL DE R$ 110,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

20.738.968/0001-27 GIORNO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$ 129,55

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

19.007.136/0001-51 LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$ 140,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

13.624.180/0001-24 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA R$ 180,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

01.526.218/0001-47 TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA - EPP R$ 180,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

00.330.676/0001-43 EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 219,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, faze
m parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam inci
dir sobre as despesas da empresa, sem quaisquer acréscimo em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclu
sive frete. Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar condi
cionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminaçã
o de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, c
orreias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de 
mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se 
encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que 
nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte
 técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre as despesas da empresa, sem quaisquer acréscimo em virtud
e de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclusive frete.                                    

10.850.332/0001-19 ENDTEC DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE LTDA R$ 240,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME R$ 250,28

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

02.952.113/0001-12 SJS SERVICOS GERAIS LTDA - ME R$ 286,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

26.669.875/0001-74 CVAS REFRIGERACAO E ENGENHARIA LTDA - ME R$ 291,49

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcioname
nto das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilad
or, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CA
MPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As defin
ições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Prel
iminar                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 300,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

13.438.661/0001-45 JOAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 300,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar . Validade da proposta 60 dias.                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 300,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

04.264.421/0001-80 ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA R$ 310,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.751.566/0001-13 CRM & F CLIMATIZACAO EIRELI - EPP R$ 312,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

13.411.926/0001-11 INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA - ME R$ 313,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar, no Edital e Termo de referencia.                                    

17.505.477/0001-21 RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA - ME R$ 313,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcioname
nto das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilad
or, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CA
MPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As defin
ições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Prel
iminar"                                    

12.859.652/0001-65 TAFA ENGENHARIA LTDA - ME R$ 313,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

73.678.005/0001-41 MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP R$ 313,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 313,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.622.501/0001-60 ENGECLIMA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO R$ 325,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar ',Nos valores propostos estão inclusos todos os custos 
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
Prazo de validade da proposta de 90(noventa) dias a contar da data de sua abertura. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de até 30 (tr
inta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Garantia dos serviços de 90(noventa) dias. Todas as especificações do objeto contidas na proposta 
vinculam a contratada. Início dos serviços de imediato após o recebimento da Nota de Empenho ou equivalente com prazo de execução em até 08(oito) dias ut
eis Nos serviços propostos serão aplicadas todos as ferramentas necessárias a perfeita execução da manutenção preventiva e corretiva, tais como: Jogo de cha
ves de fenda composto de 10 Peças (02 Conjuntos), Cortador de tubo de cobre (02 Peças), Lanterna recarregável (02 Peças), jogo flangeador de 3/16" a 1.1/8" (
02 Peças), Bomba Lava jato (02 Peças), Furadeira tipo impacto (02 Peças), Kit broca de videa (02 Jogos), Kit broca aço rápido (02 Jogos), Escada tesoura/singel
a HOBB modelo TSH-8-16 com 8/16 degraus de fibra (02 Peças), Escada tesoura alumínio sete (7) degraus (02 Peças), Martelo bola (01 Peça), Chave catraca 1/4
" a 3/8" (02 Jogos), Extensão elétrica (02 Peças), Espátula (02 Pecas), Lima retangular (02 Peças), Mala de couro/similar para transporte de ferramentas (02 Mala
s), Manifold de 5 (cinco) vias com vacuômetro (02 Jogos), Cilindro de nitrogênio 7m (metros) (02 Cilindros), Regulador de segurança para nitrogênio com saíd
a para mangueira do manifold (02 Peças), Termômetro Portátil 5 Pontos (02 Peças), Sacador de polia 8" (02 Peças), Sacador de polia 6" (02 Peças), Sacador de n
úcleo chiraide (10 Peças), Trena (01 Peça), Alicate amperímetro (02 Peças), Conjunto PPU Oxi (02 Peças) e Gás R22, Mini compressor de ar de alta pressão com r
egulador (01 Conjunto), Automóvel Kombi para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo) e Automóvel Celta para transporte de pessoal e ferramentas (0
1 Veiculo                                    

01.274.719/0001-83 GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 438,66

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 9000 a 48000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a elimina
ção de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvula
s, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor 
de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, 
se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

Item 26: LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS R$ 300,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 300,00

Quantidade Descrição Observação

165 Unidades LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia da Bahia/Campus Barreir 
as

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada na prestac a o de
servic o de Instalação, Desinstalação, Manutenc a o Preventiva e Corretiva,
incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos
necessa rios, para Aparelhos de Ar-condicionado e refrigeração em geral, para
atender as necessidades do IFBA-Campus Barreiras..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza - Servic o de
manutenc a o preventiva e corretiva incluindo reposic a o de pec as, produtos de
limpeza e demais insumos necessa rios em: conjunto de ar condicionado tipo
split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS.

CatSer: 2771 - Tipo Janela - 7000 BTUs a 18000 BTUs

Data: 06/11/2019 08:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:158404

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 35

Unidade: Unidade

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.722.597/0001-58 ALLAN MAX SANTOS PAES 05785096528 R$ 79,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de peças, produtos de limpeza e demais insumos necessários em: conjunto de a
r condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS                                    

01.526.218/0001-47 TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA - EPP R$ 80,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Servic o de manutenc a o preventiva e corretiva incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessa rios em: conjunto 
de ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS.                                    

23.070.991/0001-84
* VENCEDOR *

JONATAN P O SANCHES - ME R$ 110,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de peças, produtos de limpeza e demais insumos necessários em: conjunto de a
r condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS.                                    

34.455.724/0001-41 AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI R$ 190,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de peças, produtos de limpeza e demais insumos necessários em: conjunto de a
r condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS                                    

15.188.822/0001-15 A SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Servic o de manutenc a o preventiva e corretiva incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessa rios em: conjunto 
de ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS.                                    

12.321.068/0001-51 CLIMATECH AR CONDICIONADOS LTDA ME R$ 250,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Servico de manutencao preventiva e corretiva incluindo reposicao de pecas, produtos de limpeza e demais insumos necessarios em: conjunto de a
r condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS.                                    

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME R$ 268,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de peças, produtos de limpeza e demais insumos necessários em: conjunto de a
r condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS.                                    

23.608.728/0001-04 H A F EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 270,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  De acordo com as exigências do Edital e seus Anexos.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.624.180/0001-24 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA R$ 300,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Servic o de manutenc a o preventiva e corretiva incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessa rios em: conjunto 
de ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS.                                    

30.296.870/0001-10 ROBSON SILVA LACERDA 02047512506 R$ 300,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Servic o de manutenc a o preventiva e corretiva incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessa rios em: conjunto 
de ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS.                                    

09.625.923/0001-03 SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA R$ 344,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de peças, produtos de limpeza e demais insumos necessários em: conjunto de a
r condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS.                                    

05.201.042/0001-04 MACIEL E GONCALVES LTDA - ME R$ 345,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Servic o de manutenc a o preventiva e corretiva incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessa rios em: conjunto 
de ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS.                                    

02.378.469/0001-94 CONSERV COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME R$ 352,66

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de peças, produtos de limpeza e demais insumos necessários em: conjunto de a
r condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS.                                    

00.598.187/0001-77 INOVE ENGENHARIA TERMICA LTDA R$ 363,85

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Servic o de manutenc a o preventiva e corretiva incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessa rios em: conjunto 
de ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS.                                    

33.373.325/0001-79 ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A R$ 383,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de peças, produtos de limpeza e demais insumos necessários em: conjunto de 
ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS."                                    

07.190.695/0001-60 PRADMA ENGENHARIA INSTALACOES E SERVICOS LTDA. R$ 383,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessarios em: conjunto de 
ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registr
ado.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apres
entação.                                    

19.889.152/0001-15 J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVICOS LTDA - ME R$ 383,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Servic o de manutenc a o preventiva e corretiva incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessa rios em: conjunto 
de ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de até 7.000 BTUS. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos pre
videnciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da pro
posta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Garantia de noventa (90) dias, A validade da Ata de Registro de Preços será de 
12 meses, não podendo ser prorrogada.                                    

25.119.477/0001-11 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL EIRELI R$ 500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Futura e eventual contratação de empresa especializada na prestac a o de servic o de Instalação, Desinstalação, Manutenc a o Preventiva e Corretiva
, incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessa rios, para Aparelhos de Ar-condicionado e refrigeração em geral, para atender a
s necessidades do IFBA-Campus Barreiras.                                    
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Item 27: LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS R$ 300,48

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 300,48

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 
4ªCompanhia de Engenharia de Combate Mecanizada

Objeto: Contratação de serviços não continuados para atender as necessidades da 4ª
Cia E Cmb Mec..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza - AR
CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/ LIMPEZA: SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS, SPLIT: -
LIMPEZA GERAL (INTERNA E EXTERNA) COM PRODDUTO QUÍMICO NA
UNINDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA; - LIMPEZA GERAL COM
PRODUTO QUÍMICO NO FILTRO DE AR; - VERIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS
FRIGORÍFICOS, HIDRÁULILCOS E POSSÍVEIS VAZAMENTOS; - LUBRIFICAÇÃO
DAS BOMBAS - TROCA DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO. * TODO MATERIAL
PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

CatSer: 2771 - Tipo Janela - 7000 BTUs a 18000 BTUs

Data: 25/10/2019 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52019 / UASG:160150

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.943.578/0001-93
* VENCEDOR *

VASCONCELOS & CIA LTDA - ME R$ 226,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "AR CONDICIONADO – MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/ LIMPEZA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS
, SPLIT: - LIMPEZA GERAL (INTERNA E EXTERNA) COM PRODDUTO QUÍMICO NA UNINDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA; - LIMPEZA GERAL COM PRODU
TO QUÍMICO NO FILTRO DE AR; - VERIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS, HIDRÁULILCOS E POSSÍVEIS VAZAMENTOS; - LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS - TR
OCA DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO. * TODO MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. "                                    

26.353.108/0001-51 Emj comercial e serviços eireli - ME R$ 226,99

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  AR CONDICIONADO ? MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/ LIMPEZA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS, 
SPLIT: - LIMPEZA GERAL (INTERNA E EXTERNA) COM PRODDUTO QUÍMICO NA UNINDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA; - LIMPEZA GERAL COM PRODUT
O QUÍMICO NO FILTRO DE AR; - VERIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS, HIDRÁULILCOS E POSSÍVEIS VAZAMENTOS; - LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS - TRO
CA DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO. * TODO MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. *Prazo de validade da propo
sta: 60 (sessenta) dias.os valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quai
squer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens                                    

31.174.948/0001-97 NADIA BENTOS GONCALVES R$ 227,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/ LIMPEZA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS, S
PLIT: - LIMPEZA GERAL (INTERNA E EXTERNA) COM PRODDUTO QUÍMICO NA UNINDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA; - LIMPEZA GERAL COM PRODUTO
 QUÍMICO NO FILTRO DE AR; - VERIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS, HIDRÁULILCOS E POSSÍVEIS VAZAMENTOS; - LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS - TROC
A DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO. * TODO MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.                                    

19.401.669/0001-13 MACHADO & SOBRAL LTDA - ME R$ 229,98

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  AR CONDICIONADO – MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/ LIMPEZA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS,
 SPLIT: - LIMPEZA GERAL (INTERNA E EXTERNA) COM PRODUTO QUÍMICO NA UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA; - LIMPEZA GERAL COM PRODUTO 
QUÍMICO NO FILTRO DE AR; - VERIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS, HIDRÁULICOS E POSSÍVEIS VAZAMENTOS; - LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS - TROCA 
DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO. * TODO MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.                                    

18.599.173/0001-33 INFINITI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 250,00

Quantidade Descrição Observação

330 Unidades LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/ LIMPEZA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS, S
PLIT: - LIMPEZA GERAL (INTERNA E EXTERNA) COM PRODDUTO QUÍMICO NA UNINDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA; - LIMPEZA GERAL COM PRODUTO
 QUÍMICO NO FILTRO DE AR; - VERIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS, HIDRÁULILCOS E POSSÍVEIS VAZAMENTOS; - LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS - TROC
A DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO. * TODO MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.                                    

27.259.671/0001-28 PAULO CEZAR ALVES 73202002104 R$ 299,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/ LIMPEZA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS, S
PLIT: - LIMPEZA GERAL (INTERNA E EXTERNA) COM PRODDUTO QUÍMICO NA UNINDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA; - LIMPEZA GERAL COM PRODUTO
 QUÍMICO NO FILTRO DE AR; - VERIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS, HIDRÁULILCOS E POSSÍVEIS VAZAMENTOS; - LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS - TROC
A DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO. * TODO MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.                                    

23.722.593/0001-03 WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME R$ 301,95

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/ LIMPEZA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS, S
PLIT: - LIMPEZA GERAL (INTERNA E EXTERNA) COM PRODDUTO QUÍMICO NA UNINDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA; - LIMPEZA GERAL COM PRODUTO
 QUÍMICO NO FILTRO DE AR; - VERIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS, HIDRÁULILCOS E POSSÍVEIS VAZAMENTOS; - LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS - TROC
A DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO. * TODO MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.                                    

21.879.733/0001-18 UEDER SILVA FEITOSA EIRELI - ME R$ 302,95

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  AR CONDICIONADO – MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/ LIMPEZA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS,
 SPLIT: - LIMPEZA GERAL (INTERNA E EXTERNA) COM PRODDUTO QUÍMICO NA UNINDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA; - LIMPEZA GERAL COM PRODU
TO QUÍMICO NO FILTRO DE AR; - VERIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS, HIDRÁULILCOS E POSSÍVEIS VAZAMENTOS; - LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS - TR
OCA DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO. * TODO MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.                                    

15.456.283/0001-58 FLAVIO & MACEDO LTDA - EPP R$ 306,26

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/ LIMPEZA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS, S
PLIT: - LIMPEZA GERAL (INTERNA E EXTERNA) COM PRODDUTO QUÍMICO NA UNINDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA; - LIMPEZA GERAL COM PRODUTO
 QUÍMICO NO FILTRO DE AR; - VERIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS, HIDRÁULILCOS E POSSÍVEIS VAZAMENTOS; - LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS - TROC
A DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO. * TODO MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.                                    

27.323.299/0001-71 ESCAME'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 360,26

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/ LIMPEZA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS, S
PLIT: - LIMPEZA GERAL (INTERNA E EXTERNA) COM PRODDUTO QUÍMICO NA UNINDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA; - LIMPEZA GERAL COM PRODUTO
 QUÍMICO NO FILTRO DE AR; - VERIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS, HIDRÁULILCOS E POSSÍVEIS VAZAMENTOS; - LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS - TROC
A DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO. * TODO MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.                                    

04.048.465/0001-73 ELETROTECNICA PANTANAL LTDA - ME R$ 360,26

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/ LIMPEZA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS, S
PLIT: - LIMPEZA GERAL (INTERNA E EXTERNA) COM PRODDUTO QUÍMICO NA UNINDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA; - LIMPEZA GERAL COM PRODUTO
 QUÍMICO NO FILTRO DE AR; - VERIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS, HIDRÁULILCOS E POSSÍVEIS VAZAMENTOS; - LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS - TROC
A DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO. * TODO MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.                                    

53.202.768/0001-04 TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA. R$ 360,26

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  AR CONDICIONADO ? MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/ LIMPEZA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS, 
SPLIT: - LIMPEZA GERAL (INTERNA E EXTERNA) COM PRODDUTO QUÍMICO NA UNINDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA; - LIMPEZA GERAL COM PRODUT
O QUÍMICO NO FILTRO DE AR; - VERIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS FRIGORÍFICOS, HIDRÁULILCOS E POSSÍVEIS VAZAMENTOS; - LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS - TRO
CA DE PEÇAS QUANDO FOR O CASO. * TODO MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. *Prazo de validade da propo
sta: 60 (sessenta) dias.os valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quai
squer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens                                    

Item 28: LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS R$ 268,27
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Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais R$ 268,27

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
9ª REGIÃO MILITAR

Objeto: Contratação de SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE
EXTINTORES E AR CONDICIONADO, a serem fornecidos mediante solicitação
durante a validade da Ata de Registro de Preços, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos
e entidades participantes..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede - Serviço de
limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado
para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no sistema, carga de fluído
refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall de 18.000 a
24.000 BTU.

CatSer: 3492 - Manutenção de ar condicionado tipo Split capacidade de 7.000 Btus/h.
O serviço será prestado nos Campi da UFC no interior do Estado do Ceará.

Data: 16/12/2019 14:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:160140

Lote/Item: 4/28

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 267

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.943.578/0001-93 VASCONCELOS & CIA LTDA - ME R$ 165,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no siste
ma, carga de fluído refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall de 18.000 a 24.000 BTU.                                    

22.168.551/0001-00
* VENCEDOR *

J C PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO EIRELI R$ 200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no siste
ma, carga de fluído refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall de 18.000 a 24.000 BTU.                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 220,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no siste
ma, carga de fluído refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall de 18.000 a 24.000 BTU.                                    

02.772.299/0001-28 REFRIPAR - COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME R$ 230,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no siste
ma, carga de fluído refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall de 18.000 a 24.000 BTU.                                    

21.547.091/0001-50 MACONFRIO COMERCIO E SERVICOS PREDIAIS LTDA R$ 231,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no siste
ma, carga de fluído refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall de 18.000 a 24.000 BTU.                                    

19.139.459/0001-07 B2B SERVICES EIRELI R$ 244,20

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no siste
ma, carga de fluído refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall de 18.000 a 24.000 BTU                                    

12.339.342/0001-10 ART COMERCIO, CONSTRUCOES E INFORMATICA LTDA R$ 255,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no siste
ma, carga de fluído refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall de 18.000 a 24.000 BTU.                                    

Quantidade Descrição Observação

110 Unidades LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.070.991/0001-84 JONATAN P O SANCHES - ME R$ 274,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no siste
ma, carga de fluído refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall de 18.000 a 24.000 BTU.                                    

23.722.593/0001-03 WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME R$ 275,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vác
uo no sistema, carga de fluído refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall de 18.000 a 24.000 BTU.                                    

15.188.822/0001-15 A SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 310,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no siste
ma, carga de fluído refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall de 18.000 a 24.000 BTU.                                    

19.526.283/0001-38 REFRIGERACAO BUENO AIRES II LTDA R$ 320,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no siste
ma, carga de fluído refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall de 18.000 a 24.000 BTU.                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 330,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no siste
ma, carga de fluído refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall de 18.000 a 24.000 BTU.                                    

28.090.395/0001-80 URBANE ENGENHARIA E URBANIZADORA EIRELI R$ 330,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Serviço de limpeza de chassis, condensador, evaporador (com produto químico apropriado para limpeza), verificação de vazamento, vácuo no sist
ema, carga de fluído refrigerante R22, aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall de 18.000 a 24.000 BTU."                                    

Item 29: LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS R$ 488,75

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais R$ 488,75

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
Campus Pontes e Lacerda

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva em aparelhos de climatização, com fornecimento de
peças..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza - Manutenção
preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado split 24.000 BTUS,
incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral
eletromecânica DIVERSAS MARCAS.

CatSer: 2771 - Tipo Janela - 7000 BTUs a 18000 BTUs

Data: 07/11/2019 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:158495

Lote/Item: 9/77

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/11/2019 16:02

Homologação: 19/11/2019 14:22

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Serviço

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Quantidade Descrição Observação

75 Unidades LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS
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12.125.440/0001-54 CENTRO OESTE AUTOMACOES E CONSTRUCAO LTDA - ME R$ 477,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado split 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrif
icação e revisão geral eletromecânica DIVERSAS MARCAS.                                    

23.328.493/0001-99
* VENCEDOR *

M B CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - ME R$ 500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado split 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrif
icação e revisão geral eletromecânica – DIVERSAS MARCAS.                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 530,56

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado split 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrif
icação e revisão geral eletromecânica DIVERSAS MARCAS.                                    

18.523.063/0001-98 MARCELINA TEREZINHA BELPHMAN EIRELI - ME R$ 530,56

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  : Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado split 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubr
ificação e revisão geral eletromecânica DIVERSAS MARCAS.                                    

23.070.991/0001-84 JONATAN P O SANCHES - ME R$ 530,56

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado split 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrif
icação e revisão geral eletromecânica DIVERSAS MARCAS.                                    

23.722.593/0001-03 WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME R$ 530,56

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado split 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrif
icação e revisão geral eletromecânica DIVERSAS MARCAS.                                    

23.608.728/0001-04 H A F EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 530,56

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  De acordo com as exigencias do Edital e seus Anexos.                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 530,56

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado split 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrif
icação e revisão geral eletromecânica DIVERSAS MARCAS.                                    

18.152.836/0001-77 B. & B. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA R$ 530,56

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado split 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrif
icação e revisão geral eletromecânica – DIVERSAS MARCAS.                                    

14.049.599/0001-62 A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$ 531,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado split 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrif
icação e revisão geral eletromecânica DIVERSAS MARCAS.                                    

Item 30: LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS R$ 524,00

Quantidade Descrição Observação

89 Unidades LIMPEZA DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS
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Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$ 524,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia da Bahia/Campus Barreir 
as

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada na prestac a o de
servic o de Instalação, Desinstalação, Manutenc a o Preventiva e Corretiva,
incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos
necessa rios, para Aparelhos de Ar-condicionado e refrigeração em geral, para
atender as necessidades do IFBA-Campus Barreiras..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza - Servic o de
manutenc a o preventiva e corretiva incluindo reposic a o de pec as, produtos de
limpeza e demais insumos necessa rios em: conjunto de ar condicionado tipo
split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS

CatSer: 2771 - Tipo Janela - 7000 BTUs a 18000 BTUs

Data: 06/11/2019 08:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62019 / UASG:158404

Lote/Item: 4/91

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 27

Unidade: Unidade

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.455.724/0001-41
* VENCEDOR *

AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI R$ 524,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de pecas, produtos de limpeza e demais insumos necessários em: conjunto de a
r condicionado tipo split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS                                    

21.722.597/0001-58 ALLAN MAX SANTOS PAES 05785096528 R$ 525,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de peças, produtos de limpeza e demais insumos necessários em: conjunto de a
r condicionado tipo split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS                                    

30.296.870/0001-10 ROBSON SILVA LACERDA 02047512506 R$ 529,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Servic o de manutenc a o preventiva e corretiva incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessa rios em: conjunto 
de ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS                                    

01.526.218/0001-47 TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA - EPP R$ 550,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Servic o de manutenc a o preventiva e corretiva incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessa rios em: conjunto 
de ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS                                    

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME R$ 642,35

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de peças, produtos de limpeza e demais insumos necessários em: conjunto de a
r condicionado tipo split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS                                    

23.070.991/0001-84 JONATAN P O SANCHES - ME R$ 700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de peças, produtos de limpeza e demais insumos necessários em: conjunto de a
r condicionado tipo split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS.                                    

12.321.068/0001-51 CLIMATECH AR CONDICIONADOS LTDA ME R$ 700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Servico de manutencao preventiva e corretiva incluindo reposicao de pecas, produtos de limpeza e demais insumos necessarios em: conjunto de a
r condicionado tipo split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS                                    

07.190.695/0001-60 PRADMA ENGENHARIA INSTALACOES E SERVICOS LTDA. R$ 790,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de peças, produtos de limpeza e demais insumos necessários em: conjunto de a
r condicionado tipo split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado
.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresent
ação.                                    

02.378.469/0001-94 CONSERV COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME R$ 799,78

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de peças, produtos de limpeza e demais insumos necessários em: conjunto de a
r condicionado tipo split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS.                                    

15.188.822/0001-15 A SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Servic o de manutenc a o preventiva e corretiva incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessa rios em: conjunto 
de ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS                                    

00.598.187/0001-77 INOVE ENGENHARIA TERMICA LTDA R$ 825,55

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Servic o de manutenc a o preventiva e corretiva incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessa rios em: conjunto 
de ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS                                    

33.373.325/0001-79 ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A R$ 869,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de peças, produtos de limpeza e demais insumos necessários em: conjunto de 
ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS"                                    

05.201.042/0001-04 MACIEL E GONCALVES LTDA - ME R$ 869,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Servic o de manutenc a o preventiva e corretiva incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessa rios em: conjunto 
de ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS                                    

23.608.728/0001-04 H A F EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 869,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  De acordo com as exigências do Edital e seus Anexos.                                    

13.624.180/0001-24 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA R$ 869,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Servic o de manutenc a o preventiva e corretiva incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessa rios em: conjunto 
de ar condicionado tipo split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS                                    

19.889.152/0001-15 J & C QUENTES E FRIO VENDAS E SERVICOS LTDA - ME R$ 869,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer ou
tros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação. Garantia de noventa (90) dias, A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, não podendo ser prorrogada.                                    

09.625.923/0001-03 SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA R$ 869,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluindo reposição de peças, produtos de limpeza e demais insumos necessários em: conjunto de a
r condicionado tipo split, aparelho interno e externo de 36.000 BTUS                                    

25.119.477/0001-11 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL EIRELI R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Futura e eventual contratação de empresa especializada na prestac a o de servic o de Instalação, Desinstalação, Manutenc a o Preventiva e Corretiva
, incluindo reposic a o de pec as, produtos de limpeza e demais insumos necessa rios, para Aparelhos de Ar-condicionado e refrigeração em geral, para atender a
s necessidades do IFBA-Campus Barreiras.                                    
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Item 31: TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS R$ 290,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 290,00

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHãO
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção preventiva, corretiva e fornecimento e instalação de peças de
equipamentos/aparelhos de ar condicionado e de seus componentes, com o
fornecimento de peças, materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva para
atendimento da demanda do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão Campus Barra do Corda.

Descrição: AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE APARELHOS DE PAREDE -
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA DE
CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.

CatSer: 3492 - Manutenção de ar condicionado tipo Split capacidade de 7.000 Btus/h.
O serviço será prestado nos Campi da UFC no interior do Estado do Ceará.

Data: 01/12/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 17/2019 /
UASG: 158284

Lote/Item: 11/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.712.556/0001-18
* VENCEDOR *

LAUROILSON DOS REIS TORRES 96077786349 R$ 290,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.                                    

Item 32: TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS R$ 433,33

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R$ 433,33

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
8ª Região Militar 
8º Depósito de Suprimento

Objeto: Serviços de Manutenção e Limpeza de Centrais de Ar, Contêiner e Câmaras
Frigoríficas..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da
Chave Contactora na central de ar, com todo o material fornecido pela empresa.
Todas as marcas.

CatSer: 22454 - Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de Ar Condicionado Central, inclusive com o
Tratamento Químico na Àgua Gelada, na Policlínica Naval de Campo Grande
(PNCG), conforme estabelecido no Termo de Referência.

Data: 16/09/2019 09:16

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:160165

Lote/Item: /53

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/09/2019 09:03

Homologação: 01/10/2019 14:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 134

Unidade: Serviço

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.477.939/0001-65 TWISTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 400,00

Quantidade Descrição Observação

33 Unidades TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS

Quantidade Descrição Observação

110 Unidades TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

21.547.091/0001-50 MACONFRIO COMERCIO E SERVICOS PREDIAIS LTDA R$ 400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

20.838.277/0001-03 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME R$ 500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

19.139.459/0001-07 B2B SERVICES EIRELI R$ 560,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

19.437.908/0001-95 B C FRIO LTDA - ME R$ 640,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

06.343.165/0001-42 ELETROTHERM MANUTENCAO EM SISTEMA DE REFRIGERACAO LTDA. R$ 750,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

26.415.706/0001-08 J. PIMENTEL COELHO - ME R$ 799,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

07.364.105/0001-79
* VENCEDOR *

A C DE SOUZA REFRIGERACAO E SERVICOS GERAIS ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

22.936.845/0001-26 ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

21.842.152/0001-01 CARDOSO & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

02.479.932/0001-94 NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

11.048.879/0001-68 SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - M R$ 800,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Proposta comercial para SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de a
r, com todo o material fornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

04.243.534/0001-08 ALAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

09.605.413/0001-74 P. A ENGENHARIA COMERCIAL LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

15.423.955/0001-29 AMAZONLIMP SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, conteineres, câmaras frigoríficas e cami
nhões frigoríficos dp 8º Depósito de Suprimentos com fornecimento de materiais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Ter
mo de Referência.                                    

03.282.047/0001-83 TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas. Prazo de validade da Proposta: 60 dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo para execução dos serviços de Câ
mara Frigoríficas e Contêineres é de até 24 horas após solicitação do fiscal da contratante, para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva o p
razo é de até 5 dias após solicitação do fiscal da contratante. Para a perfeita execução dos serviços, manteremos quadro de funcionários uniformizados e identif
icados, em número suficiente para atender satisfatoriamente a demanda dos serviços no horário a ser estabelecido pelo contratante, com acompanhamento de 
um responsável, praticando a produtividade adequada aos vários tipos de serviços. Produtos utilizados dentro das normas NR-12 do Ministério do Trabalho e c
ertificado pelo INMETRO conforme lei federal em vigor desde 01/01/2013- Declaramos que todo material cotado está dentro dos critérios de sustentabilidade. 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigênc
ias do instrumento convocatório. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, com
erciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.                                    

23.722.593/0001-03 WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

09.345.660/0001-89 IRAN DE OLIVEIRA - COMERCIO - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

04.370.344/0001-43 I V DE SOUZA EIRELI R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

08.233.811/0001-44 ENGETASK - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUC R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 800,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

22.007.989/0001-06 KLEBERSON SOUZA DE MELO R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

23.608.728/0001-04 H A F EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  De acordo com as exigencias do Edital e seus Anexos                                    

09.345.594/0001-47 A C S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

21.628.686/0001-30 FB SOLUCOES SERVICOS EM VIGILANCIA ELETRONICA E REFRIGE R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

22.958.490/0001-76 A. G. RODRIGUES & CIA LTDA - EPP R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

15.188.822/0001-15 A SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

31.897.971/0001-00 ELEVAR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARMARINHO R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

32.743.169/0001-28 CEFAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI R$ 1.440,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃOCORRETIVA - SPLIT DE 9.000a 12.000 BTUS - Substituição da Chave Contactora na central de ar,com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas. *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias                                    

Item 33: TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS R$ 427,50

Quantidade Descrição Observação

45 Unidades TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS
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Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais R$ 427,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
8ª Região Militar 
8º Depósito de Suprimento

Objeto: Serviços de Manutenção e Limpeza de Centrais de Ar, Contêiner e Câmaras
Frigoríficas..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da
Chave Contactora na central de ar, com todo o material fornecido pela empresa.
Todas as marcas.

CatSer: 22454 - Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de Ar Condicionado Central, inclusive com o
Tratamento Químico na Àgua Gelada, na Policlínica Naval de Campo Grande
(PNCG), conforme estabelecido no Termo de Referência.

Data: 16/09/2019 09:16

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:160165

Lote/Item: /54

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/09/2019 09:03

Homologação: 01/10/2019 14:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 154

Unidade: Serviço

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.477.939/0001-65 TWISTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 427,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

21.547.091/0001-50 MACONFRIO COMERCIO E SERVICOS PREDIAIS LTDA R$ 427,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

20.838.277/0001-03 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME R$ 500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

19.139.459/0001-07 B2B SERVICES EIRELI R$ 598,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

19.437.908/0001-95 B C FRIO LTDA - ME R$ 684,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

22.936.845/0001-26
* VENCEDOR *

ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

09.605.413/0001-74 P. A ENGENHARIA COMERCIAL LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

06.343.165/0001-42 ELETROTHERM MANUTENCAO EM SISTEMA DE REFRIGERACAO LTDA. R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    
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04.370.344/0001-43 I V DE SOUZA EIRELI R$ 850,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

26.415.706/0001-08 J. PIMENTEL COELHO - ME R$ 854,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

21.842.152/0001-01 CARDOSO & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

07.364.105/0001-79 A C DE SOUZA REFRIGERACAO E SERVICOS GERAIS ME R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

02.479.932/0001-94 NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

11.048.879/0001-68 SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - M R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Proposta comercial para SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de 
ar, com todo o material fornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

04.243.534/0001-08 ALAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

15.423.955/0001-29 AMAZONLIMP SERVICOS LTDA - ME R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, conteineres, câmaras frigoríficas e cami
nhões frigoríficos dp 8º Depósito de Suprimentos com fornecimento de materiais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Ter
mo de Referência.                                    

03.282.047/0001-83 TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas. Prazo de validade da Proposta: 60 dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo para execução dos serviços de Câ
mara Frigoríficas e Contêineres é de até 24 horas após solicitação do fiscal da contratante, para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva o p
razo é de até 5 dias após solicitação do fiscal da contratante. Para a perfeita execução dos serviços, manteremos quadro de funcionários uniformizados e identif
icados, em número suficiente para atender satisfatoriamente a demanda dos serviços no horário a ser estabelecido pelo contratante, com acompanhamento de 
um responsável, praticando a produtividade adequada aos vários tipos de serviços. Produtos utilizados dentro das normas NR-12 do Ministério do Trabalho e c
ertificado pelo INMETRO conforme lei federal em vigor desde 01/01/2013- Declaramos que todo material cotado está dentro dos critérios de sustentabilidade. 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigênc
ias do instrumento convocatório. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, com
erciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.                                    
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23.722.593/0001-03 WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

09.345.660/0001-89 IRAN DE OLIVEIRA - COMERCIO - ME R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

08.233.811/0001-44 ENGETASK - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUC R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

22.007.989/0001-06 KLEBERSON SOUZA DE MELO R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

23.608.728/0001-04 H A F EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  De acordo com as exigencias do Edital e seus Anexos                                    

09.345.594/0001-47 A C S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

21.628.686/0001-30 FB SOLUCOES SERVICOS EM VIGILANCIA ELETRONICA E REFRIGE R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 855,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

22.958.490/0001-76 A. G. RODRIGUES & CIA LTDA - EPP R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

15.188.822/0001-15 A SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

31.897.971/0001-00 ELEVAR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARMARINHO R$ 1.000,00

88 / 139 



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 18.000 a 24.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

32.743.169/0001-28 CEFAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI R$ 1.539,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃOCORRETIVA - SPLIT DE18.000 a 24.000 BTUS - Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material 
fornecido pela empresa. Todas as marcas. *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias                                    

Item 34: TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS R$ 404,66

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 10 Melhores Propostas Finais R$ 404,66

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
8ª Região Militar 
8º Depósito de Suprimento

Objeto: Serviços de Manutenção e Limpeza de Centrais de Ar, Contêiner e Câmaras
Frigoríficas..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da
Chave Contactora na central de ar, com todo o material fornecido pela empresa.
Todas as marcas.

CatSer: 22454 - Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de Ar Condicionado Central, inclusive com o
Tratamento Químico na Àgua Gelada, na Policlínica Naval de Campo Grande
(PNCG), conforme estabelecido no Termo de Referência.

Data: 16/09/2019 09:16

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:160165

Lote/Item: /55

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/09/2019 09:03

Homologação: 01/10/2019 14:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 159

Unidade: Serviço

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.479.932/0001-94
* VENCEDOR *

NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 309,88

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

22.936.845/0001-26 ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES - ME R$ 309,89

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

07.364.105/0001-79 A C DE SOUZA REFRIGERACAO E SERVICOS GERAIS ME R$ 310,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

04.243.534/0001-08 ALAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 313,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

Quantidade Descrição Observação

52 Unidades TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS
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06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 340,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

26.415.706/0001-08 J. PIMENTEL COELHO - ME R$ 400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

11.048.879/0001-68 SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - M R$ 436,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Proposta comercial para SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de 
ar, com todo o material fornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

20.838.277/0001-03 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME R$ 500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

32.743.169/0001-28 CEFAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI R$ 563,75

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃOCORRETIVA - SPLIT DE36.000 a 60.000 BTUS - Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material 
fornecido pela empresa.Todas as marcas. *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias                                    

05.477.939/0001-65 TWISTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 563,75

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

21.547.091/0001-50 MACONFRIO COMERCIO E SERVICOS PREDIAIS LTDA R$ 563,75

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

09.605.413/0001-74 P. A ENGENHARIA COMERCIAL LTDA - ME R$ 780,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

19.139.459/0001-07 B2B SERVICES EIRELI R$ 789,25

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

15.188.822/0001-15 A SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 789,80

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

06.343.165/0001-42 ELETROTHERM MANUTENCAO EM SISTEMA DE REFRIGERACAO LTDA. R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

15.423.955/0001-29 AMAZONLIMP SERVICOS LTDA - ME R$ 900,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, conteineres, câmaras frigoríficas e cami
nhões frigoríficos dp 8º Depósito de Suprimentos com fornecimento de materiais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Ter
mo de Referência.                                    

19.437.908/0001-95 B C FRIO LTDA - ME R$ 902,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

09.345.660/0001-89 IRAN DE OLIVEIRA - COMERCIO - ME R$ 975,25

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

04.370.344/0001-43 I V DE SOUZA EIRELI R$ 1.120,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

03.282.047/0001-83 TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 1.127,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas. Prazo de validade da Proposta: 60 dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo para execução dos serviços de Câ
mara Frigoríficas e Contêineres é de até 24 horas após solicitação do fiscal da contratante, para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva o p
razo é de até 5 dias após solicitação do fiscal da contratante. Para a perfeita execução dos serviços, manteremos quadro de funcionários uniformizados e identif
icados, em número suficiente para atender satisfatoriamente a demanda dos serviços no horário a ser estabelecido pelo contratante, com acompanhamento de 
um responsável, praticando a produtividade adequada aos vários tipos de serviços. Produtos utilizados dentro das normas NR-12 do Ministério do Trabalho e c
ertificado pelo INMETRO conforme lei federal em vigor desde 01/01/2013- Declaramos que todo material cotado está dentro dos critérios de sustentabilidade. 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigênc
ias do instrumento convocatório. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, com
erciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.                                    

23.722.593/0001-03 WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME R$ 1.127,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

21.842.152/0001-01 CARDOSO & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP R$ 1.127,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

08.233.811/0001-44 ENGETASK - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUC R$ 1.127,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 1.127,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

22.007.989/0001-06 KLEBERSON SOUZA DE MELO R$ 1.127,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

23.608.728/0001-04 H A F EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 1.127,50
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  De acordo com as exigencias do Edital e seus Anexos                                    

09.345.594/0001-47 A C S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 1.127,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

21.628.686/0001-30 FB SOLUCOES SERVICOS EM VIGILANCIA ELETRONICA E REFRIGE R$ 1.127,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 1.127,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

31.897.971/0001-00 ELEVAR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARMARINHO R$ 1.500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

22.958.490/0001-76 A. G. RODRIGUES & CIA LTDA - EPP R$ 1.500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 36.000 a 60.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material f
ornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

Item 35: TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS R$ 477,63

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R$ 477,63

Quantidade Descrição Observação

61 Unidades TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro 
Campus Pinheiral

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, de natureza contínua, de
manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação, desinstalação e
reinstalação de aparelhos de ar-condicionado, incluindo com fornecimento de
peças e acessórios, sob demanda, para o campus Pinheiral do IFRJ..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - 'Prestação de serviços,
de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de
12 meses, de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR
englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades,
condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído
anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no
controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS
PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos
componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As
definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se
encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental -
do Estudos Preliminar '

CatSer: 22454 - Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de Ar Condicionado Central, inclusive com o
Tratamento Químico na Àgua Gelada, na Policlínica Naval de Campo Grande
(PNCG), conforme estabelecido no Termo de Referência.

Data: 01/10/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:158485

Lote/Item: 1/18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/10/2019 13:27

Homologação: 23/10/2019 13:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

09.028.815/0001-53 ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PARTE VARIÁVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, já inclusa no “item 20”, QUE TEM O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAI
S) MENSAL; ONDE SERÁ IDENTIFICADO O MATERIAL EXTRA OU PEÇA DANIFICADA. SERÁ ELABORADO ORDEM DE SERVIÇO E POSTERIOR ORÇAMENTO PARA V
ISUALIZAÇÃO DE VALORES PARA SER AVALIADO E AUTORIZADO PELA “IFRJ”, A SUBSTITUIÇÃO; ESTE CUSTO SERÁ COBRADO NA FORMA DE NOTA FISCAL REF
ERENTE AO MÊS DA ORDEM DE SERVIÇO, QUE SERÁ RESSARCIDO A EMPRESA CONTRATADA, ATÉ O LIMITE ACIMA ESTABELECIDO. OBS.: FOI NECESSÁRIO INF
ORMAR VALOR, POIS É OBRIGATÓRIO PELO SISTEMA                                    

29.855.998/0001-98 GP SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO DE CENTRAL DE R$ 700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

10.850.332/0001-19 ENDTEC DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE LTDA R$ 732,89

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

29.443.447/0001-17
* VENCEDOR *

ELMEC ELETRO MECANICA JARDIM AMALIA LTDA M E - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
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13.411.926/0001-11 INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA - ME R$ 810,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar anexo do Edital e Termo de referencia.                                    

02.952.113/0001-12 SJS SERVICOS GERAIS LTDA - ME R$ 814,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.264.421/0001-80 ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA R$ 814,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

19.007.136/0001-51 LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$ 814,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

07.993.467/0001-29 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA R$ 814,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  .Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar c
ondicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de 
gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correi
as, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merc
ado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se enco
ntram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

20.738.968/0001-27 GIORNO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

25.123.894/0001-38 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

01.526.218/0001-47 TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA - EPP R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 48000 a 60000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como o repar
o do compressor, evaporadora e serpentina.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificad
os que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecime
nto de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.988.359/0001-87 ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

00.330.676/0001-43 EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que nos pr
eços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnic
o e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre as despesas da empresa, sem quaisquer acréscimo em virtude de ex
pectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclusive frete.                                    

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

13.438.661/0001-45 JOAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar . Validade da proposta 60 dias.                                    

13.624.180/0001-24 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

26.669.875/0001-74 CVAS REFRIGERACAO E ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
                             

17.505.477/0001-21 RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das 
unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
 turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PI
NHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições pr
ecisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar"  
                                  

12.859.652/0001-65 TAFA ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.751.566/0001-13 CRM & F CLIMATIZACAO EIRELI - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

73.678.005/0001-41 MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.622.501/0001-60 ENGECLIMA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO R$ 820,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar 'Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacion
ais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de v
alidade da proposta de 90(noventa) dias a contar da data de sua abertura. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Garantia dos serviços de 90(noventa) dias. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam 
a contratada. Início dos serviços de imediato após o recebimento da Nota de Empenho ou equivalente com prazo de execução em até 08(oito) dias uteis Nos s
erviços propostos serão aplicadas todos as ferramentas necessárias a perfeita execução da manutenção preventiva e corretiva, tais como: Jogo de chaves de fe
nda composto de 10 Peças (02 Conjuntos), Cortador de tubo de cobre (02 Peças), Lanterna recarregável (02 Peças), jogo flangeador de 3/16" a 1.1/8" (02 Peças)
, Bomba Lava jato (02 Peças), Furadeira tipo impacto (02 Peças), Kit broca de videa (02 Jogos), Kit broca aço rápido (02 Jogos), Escada tesoura/singela HOBB m
odelo TSH-8-16 com 8/16 degraus de fibra (02 Peças), Escada tesoura alumínio sete (7) degraus (02 Peças), Martelo bola (01 Peça), Chave catraca 1/4" a 3/8" (0
2 Jogos), Extensão elétrica (02 Peças), Espátula (02 Pecas), Lima retangular (02 Peças), Mala de couro/similar para transporte de ferramentas (02 Malas), Manifo
ld de 5 (cinco) vias com vacuômetro (02 Jogos), Cilindro de nitrogênio 7m (metros) (02 Cilindros), Regulador de segurança para nitrogênio com saída para ma
ngueira do manifold (02 Peças), Termômetro Portátil 5 Pontos (02 Peças), Sacador de polia 8" (02 Peças), Sacador de polia 6" (02 Peças), Sacador de núcleo chir
aide (10 Peças), Trena (01 Peça), Alicate amperímetro (02 Peças), Conjunto PPU Oxi (02 Peças) e Gás R22, Mini compressor de ar de alta pressão com regulador 
(01 Conjunto), Automóvel Kombi para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo) e Automóvel Celta para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo
).                                    

01.274.719/0001-83 GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 1.140,06

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 2.600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

Item 36: TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS R$ 477,63

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R$ 477,63

Quantidade Descrição Observação

130 Unidades TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro 
Campus Pinheiral

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, de natureza contínua, de
manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação, desinstalação e
reinstalação de aparelhos de ar-condicionado, incluindo com fornecimento de
peças e acessórios, sob demanda, para o campus Pinheiral do IFRJ..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - 'Prestação de serviços,
de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de
12 meses, de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR
englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades,
condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído
anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no
controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS
PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos
componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As
definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se
encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental -
do Estudos Preliminar '

CatSer: 22454 - Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de Ar Condicionado Central, inclusive com o
Tratamento Químico na Àgua Gelada, na Policlínica Naval de Campo Grande
(PNCG), conforme estabelecido no Termo de Referência.

Data: 01/10/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:158485

Lote/Item: 1/18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/10/2019 13:27

Homologação: 23/10/2019 13:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

09.028.815/0001-53 ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PARTE VARIÁVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, já inclusa no “item 20”, QUE TEM O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAI
S) MENSAL; ONDE SERÁ IDENTIFICADO O MATERIAL EXTRA OU PEÇA DANIFICADA. SERÁ ELABORADO ORDEM DE SERVIÇO E POSTERIOR ORÇAMENTO PARA V
ISUALIZAÇÃO DE VALORES PARA SER AVALIADO E AUTORIZADO PELA “IFRJ”, A SUBSTITUIÇÃO; ESTE CUSTO SERÁ COBRADO NA FORMA DE NOTA FISCAL REF
ERENTE AO MÊS DA ORDEM DE SERVIÇO, QUE SERÁ RESSARCIDO A EMPRESA CONTRATADA, ATÉ O LIMITE ACIMA ESTABELECIDO. OBS.: FOI NECESSÁRIO INF
ORMAR VALOR, POIS É OBRIGATÓRIO PELO SISTEMA                                    

29.855.998/0001-98 GP SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO DE CENTRAL DE R$ 700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

10.850.332/0001-19 ENDTEC DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE LTDA R$ 732,89

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

29.443.447/0001-17
* VENCEDOR *

ELMEC ELETRO MECANICA JARDIM AMALIA LTDA M E - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
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13.411.926/0001-11 INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA - ME R$ 810,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar anexo do Edital e Termo de referencia.                                    

02.952.113/0001-12 SJS SERVICOS GERAIS LTDA - ME R$ 814,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.264.421/0001-80 ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA R$ 814,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

19.007.136/0001-51 LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$ 814,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

07.993.467/0001-29 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA R$ 814,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  .Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar c
ondicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de 
gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correi
as, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merc
ado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se enco
ntram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

20.738.968/0001-27 GIORNO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

25.123.894/0001-38 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

01.526.218/0001-47 TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA - EPP R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 48000 a 60000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como o repar
o do compressor, evaporadora e serpentina.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificad
os que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecime
nto de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.988.359/0001-87 ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

00.330.676/0001-43 EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que nos pr
eços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnic
o e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre as despesas da empresa, sem quaisquer acréscimo em virtude de ex
pectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclusive frete.                                    

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

13.438.661/0001-45 JOAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar . Validade da proposta 60 dias.                                    

13.624.180/0001-24 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

26.669.875/0001-74 CVAS REFRIGERACAO E ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
                             

17.505.477/0001-21 RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das 
unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
 turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PI
NHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições pr
ecisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar"  
                                  

12.859.652/0001-65 TAFA ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.751.566/0001-13 CRM & F CLIMATIZACAO EIRELI - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

73.678.005/0001-41 MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.622.501/0001-60 ENGECLIMA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO R$ 820,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar 'Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacion
ais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de v
alidade da proposta de 90(noventa) dias a contar da data de sua abertura. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Garantia dos serviços de 90(noventa) dias. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam 
a contratada. Início dos serviços de imediato após o recebimento da Nota de Empenho ou equivalente com prazo de execução em até 08(oito) dias uteis Nos s
erviços propostos serão aplicadas todos as ferramentas necessárias a perfeita execução da manutenção preventiva e corretiva, tais como: Jogo de chaves de fe
nda composto de 10 Peças (02 Conjuntos), Cortador de tubo de cobre (02 Peças), Lanterna recarregável (02 Peças), jogo flangeador de 3/16" a 1.1/8" (02 Peças)
, Bomba Lava jato (02 Peças), Furadeira tipo impacto (02 Peças), Kit broca de videa (02 Jogos), Kit broca aço rápido (02 Jogos), Escada tesoura/singela HOBB m
odelo TSH-8-16 com 8/16 degraus de fibra (02 Peças), Escada tesoura alumínio sete (7) degraus (02 Peças), Martelo bola (01 Peça), Chave catraca 1/4" a 3/8" (0
2 Jogos), Extensão elétrica (02 Peças), Espátula (02 Pecas), Lima retangular (02 Peças), Mala de couro/similar para transporte de ferramentas (02 Malas), Manifo
ld de 5 (cinco) vias com vacuômetro (02 Jogos), Cilindro de nitrogênio 7m (metros) (02 Cilindros), Regulador de segurança para nitrogênio com saída para ma
ngueira do manifold (02 Peças), Termômetro Portátil 5 Pontos (02 Peças), Sacador de polia 8" (02 Peças), Sacador de polia 6" (02 Peças), Sacador de núcleo chir
aide (10 Peças), Trena (01 Peça), Alicate amperímetro (02 Peças), Conjunto PPU Oxi (02 Peças) e Gás R22, Mini compressor de ar de alta pressão com regulador 
(01 Conjunto), Automóvel Kombi para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo) e Automóvel Celta para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo
).                                    

01.274.719/0001-83 GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 1.140,06

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 2.600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

Item 37: TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS R$ 477,63

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R$ 477,63

Quantidade Descrição Observação

61 Unidades TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro 
Campus Pinheiral

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, de natureza contínua, de
manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação, desinstalação e
reinstalação de aparelhos de ar-condicionado, incluindo com fornecimento de
peças e acessórios, sob demanda, para o campus Pinheiral do IFRJ..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - 'Prestação de serviços,
de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de
12 meses, de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR
englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades,
condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído
anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no
controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS
PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos
componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As
definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se
encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental -
do Estudos Preliminar '

CatSer: 22454 - Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de Ar Condicionado Central, inclusive com o
Tratamento Químico na Àgua Gelada, na Policlínica Naval de Campo Grande
(PNCG), conforme estabelecido no Termo de Referência.

Data: 01/10/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:158485

Lote/Item: 1/18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/10/2019 13:27

Homologação: 23/10/2019 13:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

09.028.815/0001-53 ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PARTE VARIÁVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, já inclusa no “item 20”, QUE TEM O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAI
S) MENSAL; ONDE SERÁ IDENTIFICADO O MATERIAL EXTRA OU PEÇA DANIFICADA. SERÁ ELABORADO ORDEM DE SERVIÇO E POSTERIOR ORÇAMENTO PARA V
ISUALIZAÇÃO DE VALORES PARA SER AVALIADO E AUTORIZADO PELA “IFRJ”, A SUBSTITUIÇÃO; ESTE CUSTO SERÁ COBRADO NA FORMA DE NOTA FISCAL REF
ERENTE AO MÊS DA ORDEM DE SERVIÇO, QUE SERÁ RESSARCIDO A EMPRESA CONTRATADA, ATÉ O LIMITE ACIMA ESTABELECIDO. OBS.: FOI NECESSÁRIO INF
ORMAR VALOR, POIS É OBRIGATÓRIO PELO SISTEMA                                    

29.855.998/0001-98 GP SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO DE CENTRAL DE R$ 700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

10.850.332/0001-19 ENDTEC DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE LTDA R$ 732,89

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

29.443.447/0001-17
* VENCEDOR *

ELMEC ELETRO MECANICA JARDIM AMALIA LTDA M E - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
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13.411.926/0001-11 INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA - ME R$ 810,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar anexo do Edital e Termo de referencia.                                    

02.952.113/0001-12 SJS SERVICOS GERAIS LTDA - ME R$ 814,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.264.421/0001-80 ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA R$ 814,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

19.007.136/0001-51 LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$ 814,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

07.993.467/0001-29 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA R$ 814,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  .Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar c
ondicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de 
gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correi
as, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merc
ado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se enco
ntram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

20.738.968/0001-27 GIORNO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

25.123.894/0001-38 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

01.526.218/0001-47 TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA - EPP R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 48000 a 60000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como o repar
o do compressor, evaporadora e serpentina.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificad
os que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecime
nto de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.988.359/0001-87 ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

00.330.676/0001-43 EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que nos pr
eços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnic
o e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre as despesas da empresa, sem quaisquer acréscimo em virtude de ex
pectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclusive frete.                                    

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

13.438.661/0001-45 JOAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar . Validade da proposta 60 dias.                                    

13.624.180/0001-24 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

26.669.875/0001-74 CVAS REFRIGERACAO E ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
                             

17.505.477/0001-21 RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das 
unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
 turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PI
NHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições pr
ecisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar"  
                                  

12.859.652/0001-65 TAFA ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.751.566/0001-13 CRM & F CLIMATIZACAO EIRELI - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

73.678.005/0001-41 MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.622.501/0001-60 ENGECLIMA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO R$ 820,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar 'Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacion
ais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de v
alidade da proposta de 90(noventa) dias a contar da data de sua abertura. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Garantia dos serviços de 90(noventa) dias. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam 
a contratada. Início dos serviços de imediato após o recebimento da Nota de Empenho ou equivalente com prazo de execução em até 08(oito) dias uteis Nos s
erviços propostos serão aplicadas todos as ferramentas necessárias a perfeita execução da manutenção preventiva e corretiva, tais como: Jogo de chaves de fe
nda composto de 10 Peças (02 Conjuntos), Cortador de tubo de cobre (02 Peças), Lanterna recarregável (02 Peças), jogo flangeador de 3/16" a 1.1/8" (02 Peças)
, Bomba Lava jato (02 Peças), Furadeira tipo impacto (02 Peças), Kit broca de videa (02 Jogos), Kit broca aço rápido (02 Jogos), Escada tesoura/singela HOBB m
odelo TSH-8-16 com 8/16 degraus de fibra (02 Peças), Escada tesoura alumínio sete (7) degraus (02 Peças), Martelo bola (01 Peça), Chave catraca 1/4" a 3/8" (0
2 Jogos), Extensão elétrica (02 Peças), Espátula (02 Pecas), Lima retangular (02 Peças), Mala de couro/similar para transporte de ferramentas (02 Malas), Manifo
ld de 5 (cinco) vias com vacuômetro (02 Jogos), Cilindro de nitrogênio 7m (metros) (02 Cilindros), Regulador de segurança para nitrogênio com saída para ma
ngueira do manifold (02 Peças), Termômetro Portátil 5 Pontos (02 Peças), Sacador de polia 8" (02 Peças), Sacador de polia 6" (02 Peças), Sacador de núcleo chir
aide (10 Peças), Trena (01 Peça), Alicate amperímetro (02 Peças), Conjunto PPU Oxi (02 Peças) e Gás R22, Mini compressor de ar de alta pressão com regulador 
(01 Conjunto), Automóvel Kombi para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo) e Automóvel Celta para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo
).                                    

01.274.719/0001-83 GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 1.140,06

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 2.600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

Item 38: TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS R$ 642,82

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 6 Melhores Propostas Iniciais R$ 642,82

Quantidade Descrição Observação

61 Unidades TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro 
Campus Pinheiral

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, de natureza contínua, de
manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação, desinstalação e
reinstalação de aparelhos de ar-condicionado, incluindo com fornecimento de
peças e acessórios, sob demanda, para o campus Pinheiral do IFRJ..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - 'Prestação de serviços,
de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de
12 meses, de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR
englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades,
condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído
anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no
controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS
PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos
componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As
definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se
encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental -
do Estudos Preliminar '

CatSer: 22454 - Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de Ar Condicionado Central, inclusive com o
Tratamento Químico na Àgua Gelada, na Policlínica Naval de Campo Grande
(PNCG), conforme estabelecido no Termo de Referência.

Data: 01/10/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:158485

Lote/Item: 1/18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/10/2019 13:27

Homologação: 23/10/2019 13:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

09.028.815/0001-53 ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PARTE VARIÁVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, já inclusa no “item 20”, QUE TEM O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAI
S) MENSAL; ONDE SERÁ IDENTIFICADO O MATERIAL EXTRA OU PEÇA DANIFICADA. SERÁ ELABORADO ORDEM DE SERVIÇO E POSTERIOR ORÇAMENTO PARA V
ISUALIZAÇÃO DE VALORES PARA SER AVALIADO E AUTORIZADO PELA “IFRJ”, A SUBSTITUIÇÃO; ESTE CUSTO SERÁ COBRADO NA FORMA DE NOTA FISCAL REF
ERENTE AO MÊS DA ORDEM DE SERVIÇO, QUE SERÁ RESSARCIDO A EMPRESA CONTRATADA, ATÉ O LIMITE ACIMA ESTABELECIDO. OBS.: FOI NECESSÁRIO INF
ORMAR VALOR, POIS É OBRIGATÓRIO PELO SISTEMA                                    

29.855.998/0001-98 GP SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO DE CENTRAL DE R$ 700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

10.850.332/0001-19 ENDTEC DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE LTDA R$ 732,89

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

29.443.447/0001-17
* VENCEDOR *

ELMEC ELETRO MECANICA JARDIM AMALIA LTDA M E - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
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13.411.926/0001-11 INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA - ME R$ 810,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar anexo do Edital e Termo de referencia.                                    

02.952.113/0001-12 SJS SERVICOS GERAIS LTDA - ME R$ 814,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.264.421/0001-80 ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA R$ 814,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

19.007.136/0001-51 LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$ 814,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

07.993.467/0001-29 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA R$ 814,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  .Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar c
ondicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de 
gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correi
as, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merc
ado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se enco
ntram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

20.738.968/0001-27 GIORNO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

25.123.894/0001-38 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

01.526.218/0001-47 TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA - EPP R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 48000 a 60000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como o repar
o do compressor, evaporadora e serpentina.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificad
os que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecime
nto de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.988.359/0001-87 ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

00.330.676/0001-43 EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que nos pr
eços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnic
o e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre as despesas da empresa, sem quaisquer acréscimo em virtude de ex
pectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclusive frete.                                    

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

13.438.661/0001-45 JOAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar . Validade da proposta 60 dias.                                    

13.624.180/0001-24 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

26.669.875/0001-74 CVAS REFRIGERACAO E ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
                             

17.505.477/0001-21 RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das 
unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
 turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PI
NHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições pr
ecisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar"  
                                  

12.859.652/0001-65 TAFA ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.751.566/0001-13 CRM & F CLIMATIZACAO EIRELI - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

73.678.005/0001-41 MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.622.501/0001-60 ENGECLIMA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO R$ 820,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar 'Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacion
ais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de v
alidade da proposta de 90(noventa) dias a contar da data de sua abertura. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Garantia dos serviços de 90(noventa) dias. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam 
a contratada. Início dos serviços de imediato após o recebimento da Nota de Empenho ou equivalente com prazo de execução em até 08(oito) dias uteis Nos s
erviços propostos serão aplicadas todos as ferramentas necessárias a perfeita execução da manutenção preventiva e corretiva, tais como: Jogo de chaves de fe
nda composto de 10 Peças (02 Conjuntos), Cortador de tubo de cobre (02 Peças), Lanterna recarregável (02 Peças), jogo flangeador de 3/16" a 1.1/8" (02 Peças)
, Bomba Lava jato (02 Peças), Furadeira tipo impacto (02 Peças), Kit broca de videa (02 Jogos), Kit broca aço rápido (02 Jogos), Escada tesoura/singela HOBB m
odelo TSH-8-16 com 8/16 degraus de fibra (02 Peças), Escada tesoura alumínio sete (7) degraus (02 Peças), Martelo bola (01 Peça), Chave catraca 1/4" a 3/8" (0
2 Jogos), Extensão elétrica (02 Peças), Espátula (02 Pecas), Lima retangular (02 Peças), Mala de couro/similar para transporte de ferramentas (02 Malas), Manifo
ld de 5 (cinco) vias com vacuômetro (02 Jogos), Cilindro de nitrogênio 7m (metros) (02 Cilindros), Regulador de segurança para nitrogênio com saída para ma
ngueira do manifold (02 Peças), Termômetro Portátil 5 Pontos (02 Peças), Sacador de polia 8" (02 Peças), Sacador de polia 6" (02 Peças), Sacador de núcleo chir
aide (10 Peças), Trena (01 Peça), Alicate amperímetro (02 Peças), Conjunto PPU Oxi (02 Peças) e Gás R22, Mini compressor de ar de alta pressão com regulador 
(01 Conjunto), Automóvel Kombi para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo) e Automóvel Celta para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo
).                                    

01.274.719/0001-83 GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 1.140,06

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 2.600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

Item 39: TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS R$ 608,58

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 5 Melhores Propostas Iniciais R$ 608,58

Quantidade Descrição Observação

41 Unidades TROCA DA TURBINA DA EVAPORADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro 
Campus Pinheiral

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços, de natureza contínua, de
manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação, desinstalação e
reinstalação de aparelhos de ar-condicionado, incluindo com fornecimento de
peças e acessórios, sob demanda, para o campus Pinheiral do IFRJ..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - 'Prestação de serviços,
de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de
12 meses, de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR
englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades,
condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído
anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no
controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS
PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos
componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As
definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se
encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental -
do Estudos Preliminar '

CatSer: 22454 - Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de Ar Condicionado Central, inclusive com o
Tratamento Químico na Àgua Gelada, na Policlínica Naval de Campo Grande
(PNCG), conforme estabelecido no Termo de Referência.

Data: 01/10/2019 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92019 / UASG:158485

Lote/Item: 1/18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/10/2019 13:27

Homologação: 23/10/2019 13:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

09.028.815/0001-53 ISAAC MICHAEL MANUTENCAO LTDA R$ 0,01

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  PARTE VARIÁVEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, já inclusa no “item 20”, QUE TEM O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAI
S) MENSAL; ONDE SERÁ IDENTIFICADO O MATERIAL EXTRA OU PEÇA DANIFICADA. SERÁ ELABORADO ORDEM DE SERVIÇO E POSTERIOR ORÇAMENTO PARA V
ISUALIZAÇÃO DE VALORES PARA SER AVALIADO E AUTORIZADO PELA “IFRJ”, A SUBSTITUIÇÃO; ESTE CUSTO SERÁ COBRADO NA FORMA DE NOTA FISCAL REF
ERENTE AO MÊS DA ORDEM DE SERVIÇO, QUE SERÁ RESSARCIDO A EMPRESA CONTRATADA, ATÉ O LIMITE ACIMA ESTABELECIDO. OBS.: FOI NECESSÁRIO INF
ORMAR VALOR, POIS É OBRIGATÓRIO PELO SISTEMA                                    

29.855.998/0001-98 GP SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO DE CENTRAL DE R$ 700,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

10.850.332/0001-19 ENDTEC DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE LTDA R$ 732,89

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

29.443.447/0001-17
* VENCEDOR *

ELMEC ELETRO MECANICA JARDIM AMALIA LTDA M E - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
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13.411.926/0001-11 INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA - ME R$ 810,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar anexo do Edital e Termo de referencia.                                    

02.952.113/0001-12 SJS SERVICOS GERAIS LTDA - ME R$ 814,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.264.421/0001-80 ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA R$ 814,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

19.007.136/0001-51 LUCRAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R$ 814,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

07.993.467/0001-29 UPDATE COMERCIO E SERVICOS DE MANUNTENCAO E TECNOLOGIA R$ 814,30

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  .Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar c
ondicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de 
gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correi
as, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merc
ado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se enco
ntram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

20.738.968/0001-27 GIORNO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

25.123.894/0001-38 GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

01.526.218/0001-47 TECNO TERMICA ENGENHARIA LTDA - EPP R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Split de 48000 a 60000, englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como o repar
o do compressor, evaporadora e serpentina.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificad
os que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecime
nto de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.988.359/0001-87 ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

00.330.676/0001-43 EPODONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Declaramos que nos pr
eços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como: gastos da empresa com suporte técnic
o e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre as despesas da empresa, sem quaisquer acréscimo em virtude de ex
pectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos, inclusive frete.                                    

14.918.348/0001-77 VIVIPA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

13.438.661/0001-45 JOAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar . Validade da proposta 60 dias.                                    

13.624.180/0001-24 W. S. COMERCIO DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

26.669.875/0001-74 CVAS REFRIGERACAO E ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das u
nidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, t
urbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PIN
HEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições prec
isas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar       
                             

17.505.477/0001-21 RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  "Serviço eventual de Manutenção corretiva de ar condicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das 
unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de gotejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice,
 turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correias, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PI
NHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de mercado, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições pr
ecisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encontram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar"  
                                  

12.859.652/0001-65 TAFA ENGENHARIA LTDA - ME R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

24.751.566/0001-13 CRM & F CLIMATIZACAO EIRELI - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

73.678.005/0001-41 MITRA ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 814,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

04.622.501/0001-60 ENGECLIMA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO R$ 820,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar 'Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacion
ais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Prazo de v
alidade da proposta de 90(noventa) dias a contar da data de sua abertura. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Garantia dos serviços de 90(noventa) dias. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam 
a contratada. Início dos serviços de imediato após o recebimento da Nota de Empenho ou equivalente com prazo de execução em até 08(oito) dias uteis Nos s
erviços propostos serão aplicadas todos as ferramentas necessárias a perfeita execução da manutenção preventiva e corretiva, tais como: Jogo de chaves de fe
nda composto de 10 Peças (02 Conjuntos), Cortador de tubo de cobre (02 Peças), Lanterna recarregável (02 Peças), jogo flangeador de 3/16" a 1.1/8" (02 Peças)
, Bomba Lava jato (02 Peças), Furadeira tipo impacto (02 Peças), Kit broca de videa (02 Jogos), Kit broca aço rápido (02 Jogos), Escada tesoura/singela HOBB m
odelo TSH-8-16 com 8/16 degraus de fibra (02 Peças), Escada tesoura alumínio sete (7) degraus (02 Peças), Martelo bola (01 Peça), Chave catraca 1/4" a 3/8" (0
2 Jogos), Extensão elétrica (02 Peças), Espátula (02 Pecas), Lima retangular (02 Peças), Mala de couro/similar para transporte de ferramentas (02 Malas), Manifo
ld de 5 (cinco) vias com vacuômetro (02 Jogos), Cilindro de nitrogênio 7m (metros) (02 Cilindros), Regulador de segurança para nitrogênio com saída para ma
ngueira do manifold (02 Peças), Termômetro Portátil 5 Pontos (02 Peças), Sacador de polia 8" (02 Peças), Sacador de polia 6" (02 Peças), Sacador de núcleo chir
aide (10 Peças), Trena (01 Peça), Alicate amperímetro (02 Peças), Conjunto PPU Oxi (02 Peças) e Gás R22, Mini compressor de ar de alta pressão com regulador 
(01 Conjunto), Automóvel Kombi para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo) e Automóvel Celta para transporte de pessoal e ferramentas (01 Veiculo
).                                    

01.274.719/0001-83 GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 1.140,06

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 2.600,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  'Prestação de serviços, de natureza contínua, sem dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 meses, de Manutenção corretiva de ar co
ndicionado do tipo Central 15 TR englobando: a correção de problemas no funcionamento das unidades, condensadora e evaporadora, como a eliminação de g
otejamento e ruído anormal; a desobstrução da tubulação; o reparo em motor, ventilador, hélice, turbina, reparo de placas de circuito eletrônico, válvulas, correia
s, capacitor e no controle remoto, recarga de gás, troca do filtro, termostato.O IFRJ / CAMPUS PINHEIRAL irá ressarcir o preço, correspondente ao valor de merca
do, dos componentes danificados que forem substituídos pela CONTRATADA. As definições precisas dos aparelhos e dos serviços a serem prestados, se encon
tram no apêndice B - Fornecimento de Peças, Materiais e Instrumental - do Estudos Preliminar '                                    

Item 40: TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS R$ 229,38

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R$ 229,38

Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
COMANDO MILITAR DO SUL 
Comando do comando militar do sul

Objeto: Manutenção e instalação dos equipamentos de condicionamento de ar do
Comando do Comando Militar do Sul e Unidades vinculadas..

Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E
ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE
TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

CatMat: 459872 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO
SENSOR DE TEMPERATURA APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

Data: 23/01/2020 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202019 / UASG:160395

Lote/Item: 49/97

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 72

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Quantidade Descrição Observação

30 Unidades TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS
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18.061.629/0001-07 CASQUEIRO E PADIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA R$ 183,00

Marca: original/genuina                                            
Fabricante:  original/genuina                                            
Modelo :  original/genuina 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                  
  

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDLING - EPP R$ 185,00

Marca: Eos                                            
Fabricante:  Eos                                            
Modelo :  Eos t60000 
Descrição:  Termostato, para ar condicionado, tipo split, de 60.000 Btu's.                                    

06.021.988/0001-51
* VENCEDOR *

POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 185,17

Marca: DIVERSAS                                            
Fabricante:  DIVERSOS                                            
Modelo :  DIVERSAS 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                  
  

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 364,33

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  TERMOSTATO 60000 BTUS 
Descrição:  Termostato, para ar condicionado, tipo split, de 60.000 Btu's.                                    

Item 41: TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS R$ 303,78

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R$ 303,78

Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
COMANDO MILITAR DO SUL 
Comando do comando militar do sul

Objeto: Manutenção e instalação dos equipamentos de condicionamento de ar do
Comando do Comando Militar do Sul e Unidades vinculadas..

Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E
ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE
TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

CatMat: 459872 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO
SENSOR DE TEMPERATURA APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

Data: 23/01/2020 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202019 / UASG:160395

Lote/Item: 49/97

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 72

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

18.061.629/0001-07 CASQUEIRO E PADIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA R$ 183,00

Marca: original/genuina                                            
Fabricante:  original/genuina                                            
Modelo :  original/genuina 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                  
  

06.021.988/0001-51
* VENCEDOR *

POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 364,00

Marca: DIVERSAS                                            
Fabricante:  DIVERSOS                                            
Modelo :  DIVERSAS 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                  
  

Quantidade Descrição Observação

38 Unidades TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 364,33

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  TERMOSTATO 60000 BTUS 
Descrição:  Termostato, para ar condicionado, tipo split, de 60.000 Btu's.                                    

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDLING - EPP R$ 700,00

Marca: Eos                                            
Fabricante:  Eos                                            
Modelo :  Eos t60000 
Descrição:  Termostato, para ar condicionado, tipo split, de 60.000 Btu's.                                    

Item 42: TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS R$ 303,78

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R$ 303,78

Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
COMANDO MILITAR DO SUL 
Comando do comando militar do sul

Objeto: Manutenção e instalação dos equipamentos de condicionamento de ar do
Comando do Comando Militar do Sul e Unidades vinculadas..

Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E
ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE
TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

CatMat: 459872 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO
SENSOR DE TEMPERATURA APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

Data: 23/01/2020 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202019 / UASG:160395

Lote/Item: 49/97

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 72

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

18.061.629/0001-07 CASQUEIRO E PADIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA R$ 183,00

Marca: original/genuina                                            
Fabricante:  original/genuina                                            
Modelo :  original/genuina 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                  
  

06.021.988/0001-51
* VENCEDOR *

POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 364,00

Marca: DIVERSAS                                            
Fabricante:  DIVERSOS                                            
Modelo :  DIVERSAS 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                  
  

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 364,33

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  TERMOSTATO 60000 BTUS 
Descrição:  Termostato, para ar condicionado, tipo split, de 60.000 Btu's.                                    

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDLING - EPP R$ 700,00

Marca: Eos                                            
Fabricante:  Eos                                            
Modelo :  Eos t60000 
Descrição:  Termostato, para ar condicionado, tipo split, de 60.000 Btu's.                                    

Quantidade Descrição Observação

30 Unidades TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS
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Item 43: TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS R$ 402,83

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 9 Melhores Propostas Iniciais R$ 402,83

Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
COMANDO MILITAR DO SUL 
Comando do comando militar do sul

Objeto: Manutenção e instalação dos equipamentos de condicionamento de ar do
Comando do Comando Militar do Sul e Unidades vinculadas..

Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E
ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE
TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

CatMat: 459872 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO
SENSOR DE TEMPERATURA APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

Data: 23/01/2020 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202019 / UASG:160395

Lote/Item: 49/97

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 72

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

18.061.629/0001-07 CASQUEIRO E PADIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA R$ 183,00

Marca: original/genuina                                            
Fabricante:  original/genuina                                            
Modelo :  original/genuina 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                  
  

06.021.988/0001-51
* VENCEDOR *

POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 364,00

Marca: DIVERSAS                                            
Fabricante:  DIVERSOS                                            
Modelo :  DIVERSAS 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                  
  

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 364,33

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  TERMOSTATO 60000 BTUS 
Descrição:  Termostato, para ar condicionado, tipo split, de 60.000 Btu's.                                    

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDLING - EPP R$ 700,00

Marca: Eos                                            
Fabricante:  Eos                                            
Modelo :  Eos t60000 
Descrição:  Termostato, para ar condicionado, tipo split, de 60.000 Btu's.                                    

Item 44: TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS R$ 402,83

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 9 Melhores Propostas Iniciais R$ 402,83

Quantidade Descrição Observação

30 Unidades TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS

Quantidade Descrição Observação

30 Unidades TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS
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Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
COMANDO MILITAR DO SUL 
Comando do comando militar do sul

Objeto: Manutenção e instalação dos equipamentos de condicionamento de ar do
Comando do Comando Militar do Sul e Unidades vinculadas..

Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E
ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE
TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

CatMat: 459872 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO
SENSOR DE TEMPERATURA APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

Data: 23/01/2020 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202019 / UASG:160395

Lote/Item: 49/97

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 72

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

18.061.629/0001-07 CASQUEIRO E PADIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA R$ 183,00

Marca: original/genuina                                            
Fabricante:  original/genuina                                            
Modelo :  original/genuina 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                  
  

06.021.988/0001-51
* VENCEDOR *

POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 364,00

Marca: DIVERSAS                                            
Fabricante:  DIVERSOS                                            
Modelo :  DIVERSAS 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SENSOR DE TEMPERATURA, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                  
  

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 364,33

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  TERMOSTATO 60000 BTUS 
Descrição:  Termostato, para ar condicionado, tipo split, de 60.000 Btu's.                                    

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDLING - EPP R$ 700,00

Marca: Eos                                            
Fabricante:  Eos                                            
Modelo :  Eos t60000 
Descrição:  Termostato, para ar condicionado, tipo split, de 60.000 Btu's.                                    

Item 45: TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS R$ 400,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais R$ 400,00

Quantidade Descrição Observação

70 Unidades TROCA DE CHAVE CONTATORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS

121 / 139 

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160395&uasg=160395&numprp=202019&Seq=1


Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
8ª Região Militar 
8º Depósito de Suprimento

Objeto: Serviços de Manutenção e Limpeza de Centrais de Ar, Contêiner e Câmaras
Frigoríficas..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da
Chave Contactora na central de ar, com todo o material fornecido pela empresa.
Todas as marcas.

CatSer: 22454 - Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de Ar Condicionado Central, inclusive com o
Tratamento Químico na Àgua Gelada, na Policlínica Naval de Campo Grande
(PNCG), conforme estabelecido no Termo de Referência.

Data: 16/09/2019 09:16

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:160165

Lote/Item: /53

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/09/2019 09:03

Homologação: 01/10/2019 14:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 134

Unidade: Serviço

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.477.939/0001-65 TWISTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

21.547.091/0001-50 MACONFRIO COMERCIO E SERVICOS PREDIAIS LTDA R$ 400,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

20.838.277/0001-03 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME R$ 500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

19.139.459/0001-07 B2B SERVICES EIRELI R$ 560,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

19.437.908/0001-95 B C FRIO LTDA - ME R$ 640,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

06.343.165/0001-42 ELETROTHERM MANUTENCAO EM SISTEMA DE REFRIGERACAO LTDA. R$ 750,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

26.415.706/0001-08 J. PIMENTEL COELHO - ME R$ 799,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

07.364.105/0001-79
* VENCEDOR *

A C DE SOUZA REFRIGERACAO E SERVICOS GERAIS ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

22.936.845/0001-26 ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES - ME R$ 800,00

122 / 139 

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160165&uasg=160165&numprp=102019&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

21.842.152/0001-01 CARDOSO & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

02.479.932/0001-94 NORTFORT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

11.048.879/0001-68 SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - M R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Proposta comercial para SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de a
r, com todo o material fornecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

04.243.534/0001-08 ALAMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

09.605.413/0001-74 P. A ENGENHARIA COMERCIAL LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

15.423.955/0001-29 AMAZONLIMP SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, conteineres, câmaras frigoríficas e cami
nhões frigoríficos dp 8º Depósito de Suprimentos com fornecimento de materiais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e Ter
mo de Referência.                                    

03.282.047/0001-83 TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas. Prazo de validade da Proposta: 60 dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo para execução dos serviços de Câ
mara Frigoríficas e Contêineres é de até 24 horas após solicitação do fiscal da contratante, para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva o p
razo é de até 5 dias após solicitação do fiscal da contratante. Para a perfeita execução dos serviços, manteremos quadro de funcionários uniformizados e identif
icados, em número suficiente para atender satisfatoriamente a demanda dos serviços no horário a ser estabelecido pelo contratante, com acompanhamento de 
um responsável, praticando a produtividade adequada aos vários tipos de serviços. Produtos utilizados dentro das normas NR-12 do Ministério do Trabalho e c
ertificado pelo INMETRO conforme lei federal em vigor desde 01/01/2013- Declaramos que todo material cotado está dentro dos critérios de sustentabilidade. 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigênc
ias do instrumento convocatório. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, com
erciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.                                    

23.722.593/0001-03 WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

09.345.660/0001-89 IRAN DE OLIVEIRA - COMERCIO - ME R$ 800,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

04.370.344/0001-43 I V DE SOUZA EIRELI R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

08.233.811/0001-44 ENGETASK - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUC R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

22.007.989/0001-06 KLEBERSON SOUZA DE MELO R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

23.608.728/0001-04 H A F EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  De acordo com as exigencias do Edital e seus Anexos                                    

09.345.594/0001-47 A C S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

21.628.686/0001-30 FB SOLUCOES SERVICOS EM VIGILANCIA ELETRONICA E REFRIGE R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA R$ 800,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

22.958.490/0001-76 A. G. RODRIGUES & CIA LTDA - EPP R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

15.188.822/0001-15 A SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

31.897.971/0001-00 ELEVAR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARMARINHO R$ 1.000,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT DE 9.000 a 12.000 BTUS Substituição da Chave Contactora na central de ar, com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas.                                    

32.743.169/0001-28 CEFAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI R$ 1.440,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  SERVIÇO DE MANUTENÇÃOCORRETIVA - SPLIT DE 9.000a 12.000 BTUS - Substituição da Chave Contactora na central de ar,com todo o material fo
rnecido pela empresa. Todas as marcas. *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital validade da proposta 60 dias                                    

Item 46: TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS R$ 995,83

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 10 Melhores Propostas Iniciais R$ 995,83

Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
COMANDO MILITAR DO SUL 
Comando do comando militar do sul

Objeto: Manutenção e instalação dos equipamentos de condicionamento de ar do
Comando do Comando Militar do Sul e Unidades vinculadas..

Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E
ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR COMPRESSOR,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARELHO CONDICIONADOR DE AR,
APLICAÇÃO AR CONDICIONADO

CatMat: 460872 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO
MOTOR COMPRESSOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARELHO
CONDICIONADOR DE AR APLICAÇÃO AR CONDICIONADO

Data: 23/01/2020 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202019 / UASG:160395

Lote/Item: 3/5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 162

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 835,00

Marca: TOSHIBA                                            
Fabricante:  TOSHIBA                                            
Modelo :  ROTATIVO 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR COMPRESSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARELHO CONDICIONADOR 
DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO                                    

18.061.629/0001-07 CASQUEIRO E PADIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA R$ 835,00

Marca: original/genuina                                            
Fabricante:  original/genuina                                            
Modelo :  original/genuina 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR COMPRESSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARELHO CONDICIONADOR 
DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO                                    

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 835,00

Marca: TECUMSEH                                            
Fabricante:  TECUMSEH                                            
Modelo :  COMPRESSOR 18000 BTUS 
Descrição:  Compressor para ar condicionado, tipo split, de 18.000 Btu's.                                    

27.895.281/0001-44
* VENCEDOR *

MV ELETRONICOS EIRELI - ME R$ 835,00

Marca: DUGOLD                                            
Fabricante:  DUGOLD                                            
Modelo :  DUGOLD 
Descrição:  Compressor para ar condicionado, tipo split, de 18.000 Btu's.                                    

34.455.724/0001-41 AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI R$ 835,00

Quantidade Descrição Observação

41 Unidades TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS
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Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  ELG-18 
Descrição:  Compressor para ar condicionado, tipo split, de 18.000 Btu's.                                    

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDLING - EPP R$ 1.800,00

Marca: Eos                                            
Fabricante:  Eos                                            
Modelo :  Eos c18000 
Descrição:  Compressor para ar condicionado, tipo split, de 18.000 Btu's.                                    

Item 47: TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS R$ 897,50

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 897,50

Órgão: FUNDO MUNICIPALD E SAÚDE DE SANTARÉM

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na
manutenção preventiva e corretiva incluindo troca de peças em equipamentos
de centrais de ar visando atender as necessidades da atenção básica da
Secretaria Municipal de Saúde de Santarém.

Descrição: PERFIL METÁLICO NÃO FERROSO - Equipamento Central de Ar Aplit de
24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.

CatMat: 2771 - PERFIL METÁLICO NÃO FERROSO , PERFIL ESTRUTURAL DE
MATERIAL METALICO N NOME

Data: 06/11/2019 10:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:927446

Lote/Item: /26

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/11/2019 09:24

Homologação: 14/11/2019 10:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 85

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.194.638/0001-22
* VENCEDOR *

ALEX F CAVALCANTI EIRELI R$ 528,23

Marca: TECUMSEH                                            
Fabricante:  TECUMSEH                                            
Modelo :  RG191ER007/220V 60HZ 
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo                                    

04.707.446/0001-01 SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI R$ 529,18

Marca: DIVERSAS                                            
Fabricante:  DIVERSAS                                            
Modelo :  DIVERSAS 
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

29.855.998/0001-98 GP SERVICOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO DE CENTRAL DE R$ 529,41

Marca: panasonic                                            
Fabricante:  panasonic                                            
Modelo :  cbs373hcg/220v 
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 18.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

18.976.221/0001-65 LAGES E SANTOS LTDA R$ 699,00

Marca: SANSUNG                                            
Fabricante:  SANSUNG                                            
Modelo :  UR5A240IUBEMSF 
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

18.851.494/0001-83 C. R. ALVES FRANCO - EPP R$ 761,42

Quantidade Descrição Observação

41 Unidades TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS
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Marca: FRIGELAR                                            
Fabricante:  FRIGELAR                                            
Modelo :  a7 
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

14.220.801/0001-77 MARIA DE FATIMA DUDA CORREA R$ 802,29

Marca: Diversos                                            
Fabricante:  Diversos                                            
Modelo :  Diversos 
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

26.077.955/0001-30 BRUNO ARAUJO DOS PASSOS R$ 830,00

Marca: LG                                            
Fabricante:  LG                                            
Modelo :  SPLIT 
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

34.455.724/0001-41 AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI R$ 890,00

Marca: sanyo                                            
Fabricante:  sanyo                                            
Modelo :  sanyo 
Descrição:  Equipamento Central de Ar split de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

23.722.593/0001-03 WD ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - ME R$ 897,50

Marca: todas                                            
Fabricante:  todas                                            
Modelo :  todas 
Descrição:  Descrição: Equipamento Central de Ar Aplit de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

05.201.042/0001-04 MACIEL E GONCALVES LTDA - ME R$ 897,50

Marca: carrier                                            
Fabricante:  carrier                                            
Modelo :  rotativo 
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

30.546.157/0001-88 MELO SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA R$ 897,50

Marca: DIVERSAS                                            
Fabricante:  VÁRIOS                                            
Modelo :  24000BTUS ROTATIVO 
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

19.104.617/0001-85 CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 897,50

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  PA291X3CS24BT 
Descrição:  Equipamento Central de Ar Split de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

08.568.926/0001-90 E A VALENTE - ME R$ 897,50

Marca: SANSUNG                                            
Fabricante:  UR5A240IUBEM                                            
Modelo :  UR5A240IUBEM 
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

83.339.556/0001-34 BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI R$ 897,50

Marca: TECUMSEH                                            
Fabricante:  TECUMSEH                                            
Modelo :  XXXX 
Descrição:  Equipamento Central de Ar Split de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

07.804.828/0001-41 TELCOMDATA LTDA - ME R$ 897,50

Marca: TECUMSEH                                            
Fabricante:  TECUMSEH                                            
Modelo :  XXXX 
Descrição:  Equipamento Central de Ar Split de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

03.696.966/0001-01 E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA - EPP R$ 897,50
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Marca: ORIGINAL                                            
Fabricante:  ORIGINAL                                            
Modelo :  ORIGINAL 
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

13.530.603/0001-47 A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME R$ 897,50

Marca: GMCC                                            
Fabricante:  GMCC                                            
Modelo :  24.000 BTU'S 
Descrição:  Descrição: Equipamento Central de Ar Aplit de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

03.202.674/0001-67 POLO COMERCIO REFRIGERACAO E REPRESENTACAO LTDA - ME R$ 1.800,00

Marca: diversos                                            
Fabricante:  diversos                                            
Modelo :  diversos 
Descrição:  Equipamento Central de Ar Aplit de 24.000 Btus, serviço de fornecimento de compressor rotativo.                                    

Item 48: TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS R$ 1.972,86

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$ 1.972,86

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
3ª Divisão de Exército 
1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

Objeto: Eventual aquisição de material permanente diversos, para atender a demanda
do Cmdo da 1ª Bda C Mec e demais Unidades da GCALC de Santiago-RS.

Descrição: AR CONDICIONADO - COMPRESSOR - Aparelho de ar condicionado split;
18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca.
Classificação de consumo INMETRO: A, Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x
98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca
samsung)- similar ou de melhor qualidade -(entrega sem instalação).

CatMat: 6319 - AR CONDICIONADO - COMPRESSOR , AR CONDICIONADO -
COMPRESSOR NOME

Data: 06/12/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72019 / UASG:160422

Lote/Item: /40

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.845.457/0001-65
* VENCEDOR *

ITACA EIRELI - ME R$ 1.972,86

Marca: AGRATTO                                            
Fabricante:  AGRATTO                                            
Modelo :  3998 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A, 
Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x 98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca samsung)- similar ou de melhor qualid
ade -(entrega sem instalação).                                    

20.938.594/0001-93 IURI COELHO SERAFINI - ME R$ 2.100,00

Marca: Elgin                                            
Fabricante:  Elgin                                            
Modelo :  Eco Class 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A. 
(entrega sem instalação).                                    

20.165.964/0001-05 MEGA COMERCIAL E AMBIENTAL LTDA - ME R$ 2.114,67

Quantidade Descrição Observação

49 Unidades TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS
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Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  HWQ / HAQ-18.000 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A, 
Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x 98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca samsung)- similar ou de melhor qualid
ade -(entrega sem instalação).                                    

73.865.008/0001-94 E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP R$ 2.115,00

Marca: Agratto                                            
Fabricante:  Ventisol                                            
Modelo :  ECS 18QF 
Descrição:  Descrição: Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo IN
METRO: A, Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x 98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca samsung)- similar ou de me
lhor qualidade -(entrega sem instalação).                                    

35.444.613/0001-00 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI R$ 2.168,26

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  HWQ-18.000 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A, 
Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x 98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca samsung)- similar ou de melhor qualid
ade -(entrega sem instalação).                                    

34.073.854/0001-10 LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS R$ 2.197,28

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  HWQ-18.000 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A, 
Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x 98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca samsung)- similar ou de melhor qualid
ade -(entrega sem instalação)                                    

13.729.630/0001-43 P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS R$ 2.207,00

Marca: PHILCO PH18000QFM9                                            
Fabricante:  PHILCO PH18000QFM9                                            
Modelo :  PHILCO PH18000QFM9 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A, 
Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x 98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca samsung)- similar ou de melhor qualid
ade -(entrega sem instalação).                                    

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI R$ 2.292,41

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  ELGIN 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A, 
Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x 98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca samsung)- similar ou de melhor qualid
ade -(entrega sem instalação).                                    

34.822.886/0001-70 BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 2.399,00

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  HWQ18000 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A, 
Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x 98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca samsung)- similar ou de melhor qualid
ade -(entrega sem instalação).                                    

20.991.432/0001-19 L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 2.400,00

Marca: PHILCO                                            
Fabricante:  PHILCO                                            
Modelo :  PHILCO 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A, 
Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x 98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca samsung)- similar ou de melhor qualid
ade -(entrega sem instalação).                                    

27.204.689/0001-22 ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743 R$ 2.657,07

Marca: elgin                                            
Fabricante:  elgin                                            
Modelo :  elgin 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A, 
Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x 98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca samsung)- similar ou de melhor qualid
ade -(entrega sem instalação).                                    
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05.870.717/0001-08 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - E R$ 2.699,00

Marca: Elgin                                            
Fabricante:  Elgin                                            
Modelo :  HWQI18B2IA-HWQE18B2NA 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A, 
Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x 98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca samsung)- similar ou de melhor qualid
ade -(entrega sem instalação).                                    

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP R$ 2.734,00

Marca: AGRATTO CCS18QFI                                            
Fabricante:  AGRATTO CCS18QFI                                            
Modelo :  AGRATTO CCS18QFI 
Descrição:  SEM INSTALAÇÃO Peso 86.0 Tipo de condensadora Horizontal (Caixa) Ideal até ( m ² ) 24 m² Sistema de fase Monofásico Consumo ( w ) 1.588 Vol
tagem 220v Cross dock + cd 2 Gás refrigerante R-410A Vetor condensadora C-4 Specifications 220v Código modelo evaporadora CCS18QFIR4-02 Peso conden
sadora 36 Fabricante Agratto Altura condensadora 640 Marca Agratto Profundidade evaporadora 970 Regula velocidade de ventilação Sim Capacidade ( btu / h 
) 18.000 BTUs Timer Sim Manufacturer code CCS18QFIR4-02 | CCS18QFER4-02 Consumo mensal ( k wh / mês ) 33,3 Altura evaporadora 345 Controle remoto 
Sim Turbo Sim Vetor evaporadora E-5 Profundidade condensadora 905 Ciclo Quente/Frio Sleep Sim Potência aquecimento ( w ) - Classificação energética A Des
umidificação Sim Largura evaporadora 290 Largura condensadora 365 Potência refrigeração ( w ) 5.274 Modelo ar condicionado Agratto Confort Fit Peso evapo
radora 13 Indicador de temperatura na evaporadora Sim Cor da evaporadora Branco Serpentina Cobre Swing Sim Tecnologia inverter Não Código modelo cond
ensadora CCS18QFER4-02                                    

09.250.164/0001-41 CLIC COMERCIO ELETRONICO LTDA ME R$ 2.850,00

Marca: springer midea                                            
Fabricante:  springer                                            
Modelo :  38KQX18S5 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A, 
Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x 98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca samsung)- similar ou de melhor qualid
ade -(entrega sem instalação).                                    

31.658.202/0001-59 BCS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 2.882,00

Marca: PHilco                                            
Fabricante:  Philco                                            
Modelo :  PAC18000TQFM9 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A, 
\(entrega sem instalação).                                    

12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 2.882,00

Marca: AGRATTO                                            
Fabricante:  VENTISOL                                            
Modelo :  ECS18QF-R4 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A, 
Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x 98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca samsung)- similar ou de melhor qualid
ade -(entrega sem instalação).                                    

00.478.911/0001-29 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP R$ 2.882,00

Marca: Agratto                                            
Fabricante:  Agratto                                            
Modelo :  ECS18QFIR4/ECS18QFER4 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A, 
Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x 98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca samsung)- similar ou de melhor qualid
ade -(entrega sem instalação).                                    

20.749.624/0001-13 NIELI PINTO BARBOSA - ME R$ 3.000,00

Marca: elgin                                            
Fabricante:  elgin                                            
Modelo :  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus 
Descrição:  Aparelho de ar condicionado split; 18.000 btus; 220 volts; com controle remoto; quente e frio; cor branca. Classificação de consumo INMETRO: A, 
Medida Evaporadora (A x L x P) cm 33 x 98 x 21, Medida Condensadora (A x L x P) cm 77 x 54,5 x 28,8. (referência marca samsung)- similar ou de melhor qualid
ade -(entrega sem instalação).                                    

Item 49: TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS R$ 1.400,00

Quantidade Descrição Observação

49 Unidades TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS
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Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais R$ 1.948,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Objeto: Aquisição de peças/componentes de refrigeração e equipamentos..

Descrição: COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO - 62549 - Compressor para ar
condicionado, 24000 Btus, rotativo para Split 220V; bifásico.

CatMat: 6335 - COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO , COMPRESSOR DE APARELHO DE
REFRIGERACAO NOME

Data: 05/11/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:462019 / UASG:153028

Lote/Item: /19

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/11/2019 11:06

Homologação: 27/11/2019 09:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

22.352.565/0001-70
* VENCEDOR *

C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - M R$ 1.000,00

Marca: GMCC                                            
Fabricante:  GMCC                                            
Modelo :  Compressor para ar condicionado, 24000 Btus 
Descrição:  Compressor para ar condicionado, 24000 Btus, rotativo para Split 220V; bifásico.                                    

28.946.364/0001-88 N. DA COSTA SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESS R$ 1.000,00

Marca: Gmmc                                            
Fabricante:  Gmmc                                            
Modelo :  24K22 
Descrição:  Compressor para ar condicionado, 24000 Btus, rotativo para Split 220V; bifásico.                                    

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624 R$ 2.896,00

Marca: sanyo/similar                                            
Fabricante:  sanyo/similar                                            
Modelo :  sanyo/similar 
Descrição:  Compressor para ar condicionado, 24000 Btus, rotativo para Split 220V; bifásico.                                    

05.780.938/0001-95 REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP R$ 10.000,00

Marca: GMCC                                            
Fabricante:  GMCC                                            
Modelo :  GMCC 
Descrição:  Compressor para ar condicionado, 24000 Btus, rotativo para Split 220V; bifásico.                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 10 Melhores Propostas Iniciais R$ 852,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
23ª Brigada de Infantaria de Selva

Objeto: Contratação de serviços de manutenção de ar-condicionado..

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central - Manutenção em
aparelhos de ar condicionado, troca do compressor. Com fornecimento do
material por conta da contratada. condicionado de ar de 24.000 BTU SPLIT.

CatSer: 22454 - Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de Ar Condicionado Central, inclusive com o
Tratamento Químico na Àgua Gelada, na Policlínica Naval de Campo Grande
(PNCG), conforme estabelecido no Termo de Referência.

Data: 17/12/2019 08:16

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:182019 / UASG:160170

Lote/Item: /39

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 90

Unidade: UNIDADE

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

21.409.713/0001-83 TECNO-AR EIRELI R$ 800,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar d
e 24.000 BTU SPLIT.                                    

31.513.638/0001-50 IGOR DA SILVA MEDRADA 68996551287 R$ 840,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar d
e 12.000 BTU SPLIT.                                    

11.048.879/0001-68
* VENCEDOR *

SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - M R$ 860,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  contratação de de serviço de manutenção de aparelhos de ar condicionado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edi
tal e seus anexos.                                    

09.345.594/0001-47 A C S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 860,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar d
e 24.000 BTU SPLIT.                                    

06.021.988/0001-51 POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 860,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar dDescrição:  Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar d
e 24.000 BTU SPLIT.                                    

18.431.758/0001-40 3I COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$ 860,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar d
e 24.000 BTU SPLIT.                                    

11.348.621/0001-87 HGE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP R$ 860,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar d
e 24.000 BTU SPLIT.                                    

05.477.939/0001-65 TWISTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 860,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar d
e 24.000 BTU SPLIT.                                    

22.036.374/0001-08 SFRIAR AR CONDICIONADOS EIRELI R$ 860,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de manutenção de ar-condicionado.                                    

19.104.617/0001-85 CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 860,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar d
e 24.000 BTU SPLIT.                                    

30.484.756/0001-14 M. J. F. MARTINS SERVICOS R$ 860,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar d
e 24.000 BTU SPLIT.                                    

34.564.180/0001-56 REFRIMAIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 860,00
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Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar d
e 24.000 BTU SPLIT. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quai
squer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formaçã
o de Preços, conforme anexo deste Edital; O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Os serviç
os executados deverão possuir garantia mínima de 6 (seis) meses após a entrega e/ou recebimento definitivo do serviço, incluindo, em caso de falhas ou defeit
os, a substituição de materiais, peças e serviços que venham apresentar defeitos ou problemas de funcionamento durante todo o período da vigência da garanti
a. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de assinatura, não podendo ser prorrogada.                                    

13.530.603/0001-47 A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME R$ 860,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar d
e 24.000 BTU SPLIT.                                    

29.595.806/0001-51 J & JUNIOR GUIMARAES SERVICOS LTDA R$ 900,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção em aparelhos de ar condicionado, troca do compressor. Com fornecimento do material por conta da contratada. condicionado de ar d
e 24.000 BTU SPLIT.                                    

Item 50: TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS R$ 1.882,92

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 1.882,92

Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
COMANDO MILITAR DO SUL 
Comando do comando militar do sul

Objeto: Manutenção e instalação dos equipamentos de condicionamento de ar do
Comando do Comando Militar do Sul e Unidades vinculadas..

Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E
ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR COMPRESSOR,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARELHO CONDICIONADOR DE AR,
APLICAÇÃO AR CONDICIONADO

CatMat: 460872 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO
MOTOR COMPRESSOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARELHO
CONDICIONADOR DE AR APLICAÇÃO AR CONDICIONADO

Data: 23/01/2020 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202019 / UASG:160395

Lote/Item: 6/11

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 81

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDLING - EPP R$ 1.065,00

Marca: Eos                                            
Fabricante:  Eos                                            
Modelo :  Eos c48000 
Descrição:  Compressor para ar condicionado, tipo split, de 48.000 Btu's.                                    

06.021.988/0001-51
* VENCEDOR *

POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 1.072,42

Marca: SANYO                                            
Fabricante:  SANYO                                            
Modelo :  SCROLL 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR COMPRESSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARELHO CONDICIONADOR 
DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO                                    

18.061.629/0001-07 CASQUEIRO E PADIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA R$ 1.825,84

Quantidade Descrição Observação

29 Unidades TROCA DE COMPRESSOR DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: original/genuina                                            
Fabricante:  original/genuina                                            
Modelo :  original/genuina 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR COMPRESSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARELHO CONDICIONADOR 
DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO                                    

34.455.724/0001-41 AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI R$ 1.940,00

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  ELG-48 
Descrição:  Compressor para ar condicionado, tipo split, de 48.000 Btu's.                                    

27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS EIRELI - ME R$ 2.050,00

Marca: DUGOLD                                            
Fabricante:  DUGOLD                                            
Modelo :  DUGOLD 
Descrição:  Compressor para ar condicionado, tipo split, de 48.000 Btu's.                                    

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 2.131,67

Marca: TECUMSEH                                            
Fabricante:  TECUMSEH                                            
Modelo :  COMPRESSOR 48000 BTUS 
Descrição:  Compressor para ar condicionado, tipo split, de 48.000 Btu's.                                    

Item 51: TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS R$ 395,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R$ 395,00

Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
COMANDO MILITAR DO SUL 
Comando do comando militar do sul

Objeto: Manutenção e instalação dos equipamentos de condicionamento de ar do
Comando do Comando Militar do Sul e Unidades vinculadas..

Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E
ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICIONADOR DE
AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

CatMat: 460028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO
MOTOR VENTILADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO
CONDICIONADOR DE AR APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

Data: 23/01/2020 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202019 / UASG:160395

Lote/Item: 17/33

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 334

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

06.021.988/0001-51
* VENCEDOR *

POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 395,00

Marca: DIVERSAS                                            
Fabricante:  DIVERSOS                                            
Modelo :  DIVERSAS 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICI
ONADOR DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                    

34.455.724/0001-41 AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI R$ 395,00

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  MVE-12 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 12.000 Btu's                                    

27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS EIRELI - ME R$ 395,00

Quantidade Descrição Observação

49 Unidades TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 7.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: DUGOLD                                            
Fabricante:  DUGOLD                                            
Modelo :  DUGOLD 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 12.000 Btu's                                    

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 395,00

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  MOTOR EVAPORADORA 12000 BTUS 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 12.000 Btu's                                    

18.061.629/0001-07 CASQUEIRO E PADIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA R$ 611,00

Marca: original/genuina                                            
Fabricante:  original/genuina                                            
Modelo :  original/genuina 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICI
ONADOR DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                    

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDLING - EPP R$ 800,00

Marca: Eos                                            
Fabricante:  Eos                                            
Modelo :  Eos mv12000 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 12.000 Btu's                                    

Item 52: TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS R$ 395,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R$ 395,00

Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
COMANDO MILITAR DO SUL 
Comando do comando militar do sul

Objeto: Manutenção e instalação dos equipamentos de condicionamento de ar do
Comando do Comando Militar do Sul e Unidades vinculadas..

Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E
ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICIONADOR DE
AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

CatMat: 460028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO
MOTOR VENTILADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO
CONDICIONADOR DE AR APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

Data: 23/01/2020 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202019 / UASG:160395

Lote/Item: 17/33

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 334

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

06.021.988/0001-51
* VENCEDOR *

POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 395,00

Marca: DIVERSAS                                            
Fabricante:  DIVERSOS                                            
Modelo :  DIVERSAS 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICI
ONADOR DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                    

34.455.724/0001-41 AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI R$ 395,00

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  MVE-12 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 12.000 Btu's                                    

27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS EIRELI - ME R$ 395,00

Quantidade Descrição Observação

49 Unidades TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 9.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: DUGOLD                                            
Fabricante:  DUGOLD                                            
Modelo :  DUGOLD 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 12.000 Btu's                                    

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 395,00

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  MOTOR EVAPORADORA 12000 BTUS 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 12.000 Btu's                                    

18.061.629/0001-07 CASQUEIRO E PADIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA R$ 611,00

Marca: original/genuina                                            
Fabricante:  original/genuina                                            
Modelo :  original/genuina 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICI
ONADOR DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                    

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDLING - EPP R$ 800,00

Marca: Eos                                            
Fabricante:  Eos                                            
Modelo :  Eos mv12000 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 12.000 Btu's                                    

Item 53: TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS R$ 511,67

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais R$ 511,67

Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
COMANDO MILITAR DO SUL 
Comando do comando militar do sul

Objeto: Manutenção e instalação dos equipamentos de condicionamento de ar do
Comando do Comando Militar do Sul e Unidades vinculadas..

Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E
ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICIONADOR DE
AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

CatMat: 460028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO
MOTOR VENTILADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO
CONDICIONADOR DE AR APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

Data: 23/01/2020 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202019 / UASG:160395

Lote/Item: 19/37

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS EIRELI - ME R$ 511,67

Marca: DUGOLD                                            
Fabricante:  DUGOLD                                            
Modelo :  DUGOLD 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 24.000 Btu's                                    

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 511,67

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  MOTOR EVAPORADORA 24000 BTUS 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 24.000 Btu's                                    

34.455.724/0001-41 AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI R$ 511,67

Quantidade Descrição Observação

49 Unidades TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 18.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  MVE-24 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 24.000 Btu's                                    

06.021.988/0001-51
* VENCEDOR *

POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 512,00

Marca: DIVERSAS                                            
Fabricante:  DIVERSOS                                            
Modelo :  DIVERSAS 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICI
ONADOR DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                    

18.061.629/0001-07 CASQUEIRO E PADIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA R$ 711,00

Marca: original/genuina                                            
Fabricante:  original/genuina                                            
Modelo :  original/genuina 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICI
ONADOR DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                    

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDLING - EPP R$ 1.200,00

Marca: Eos                                            
Fabricante:  Eos                                            
Modelo :  Eos mv 24000 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 24.000 Btu's                                    

Item 54: TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS R$ 600,18

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 600,18

Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
COMANDO MILITAR DO SUL 
Comando do comando militar do sul

Objeto: Manutenção e instalação dos equipamentos de condicionamento de ar do
Comando do Comando Militar do Sul e Unidades vinculadas..

Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E
ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICIONADOR DE
AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

CatMat: 460028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO
MOTOR VENTILADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO
CONDICIONADOR DE AR APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

Data: 23/01/2020 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202019 / UASG:160395

Lote/Item: 20/39

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 126

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.021.988/0001-51
* VENCEDOR *

POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 488,58

Marca: DIVERSAS                                            
Fabricante:  DIVERSOS                                            
Modelo :  DIVERSAS 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICI
ONADOR DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                    

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDLING - EPP R$ 490,00

Marca: Eos                                            
Fabricante:  Eos                                            
Modelo :  Eos mv 30000 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 30.000 Btu's                                    

Quantidade Descrição Observação

49 Unidades TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 24.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS EIRELI - ME R$ 509,00

Marca: DUGOLD                                            
Fabricante:  DUGOLD                                            
Modelo :  DUGOLD 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 30.000 Btu's                                    

18.061.629/0001-07 CASQUEIRO E PADIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA R$ 691,36

Marca: original/genuina                                            
Fabricante:  original/genuina                                            
Modelo :  original/genuina 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICI
ONADOR DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                    

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 711,67

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  MOTOR EVAPORADORA 30000 BTUS 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 30.000 Btu's                                    

34.455.724/0001-41 AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI R$ 711,67

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  MVE-30 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 30.000 Btu's                                    

Item 55: TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS R$ 600,18

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 600,18

Órgão: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 
COMANDO MILITAR DO SUL 
Comando do comando militar do sul

Objeto: Manutenção e instalação dos equipamentos de condicionamento de ar do
Comando do Comando Militar do Sul e Unidades vinculadas..

Descrição: PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO - PEÇAS E
ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICIONADOR DE
AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

CatMat: 460028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO
MOTOR VENTILADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO
CONDICIONADOR DE AR APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT

Data: 23/01/2020 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202019 / UASG:160395

Lote/Item: 20/39

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 126

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.021.988/0001-51
* VENCEDOR *

POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EP R$ 488,58

Marca: DIVERSAS                                            
Fabricante:  DIVERSOS                                            
Modelo :  DIVERSAS 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICI
ONADOR DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                    

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDLING - EPP R$ 490,00

Marca: Eos                                            
Fabricante:  Eos                                            
Modelo :  Eos mv 30000 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 30.000 Btu's                                    

Quantidade Descrição Observação

49 Unidades TROCA DO VENTILADOR DA CONDENSADORA DE CENTRAL DE AR SPLIT 36.000BTUS
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS EIRELI - ME R$ 509,00

Marca: DUGOLD                                            
Fabricante:  DUGOLD                                            
Modelo :  DUGOLD 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 30.000 Btu's                                    

18.061.629/0001-07 CASQUEIRO E PADIA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA R$ 691,36

Marca: original/genuina                                            
Fabricante:  original/genuina                                            
Modelo :  original/genuina 
Descrição:  PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADORA DO CONDICI
ONADOR DE AR, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT                                    

05.434.521/0001-70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - ME R$ 711,67

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  MOTOR EVAPORADORA 30000 BTUS 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 30.000 Btu's                                    

34.455.724/0001-41 AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EIRELI R$ 711,67

Marca: ELGIN                                            
Fabricante:  ELGIN                                            
Modelo :  MVE-30 
Descrição:  Motor do ventilador da evaporadora de aparelho de ar split de 30.000 Btu's                                    
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