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OBJETO
Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em manutenção e instalação de ar
condicionado, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento.

Valor máximo estimado da licitação R$ 188.353,55 (Cento e oitenta e oito mil trezentos e cinquenta
e três reais e cinquenta e cinco centavos).

aAJ

DATA DA SESSÃO PUBLiCA 23/01/2023

Avenida 13 de maio – 9C5 - Centro – CEP 85598-000

CNPJ n'95.589.230/0001-44/ e-mail: hcitacaocr;lzeirodoiguacu2022@gmail.com - Telefone: (46) 3572-8018 Página 1
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E-mail: cruzeiro@wIn.com.br - FonesJFax: (46) 3572-8000 / 3572-8001
Av. 13 de Maio, 906 - 85598-000 - Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

PORTÀRT A N' 5889/2022 @ oo-001
SÚMULA: Designa Pregoeho e a Comissão de Apoio para a

realização de licitações, na modalidade de
Pregão promovidas pelo Município de Cruzeiro
do Iguaçu -. Estado do Paraná.

LEONIR ANTÔNIO GELHEN, PREFEITO MUNICIPAL
iDE CRUZERO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas aüibuições legais e, em

Íconsonânca com o que dispõe a Ledslação em vigor.

1

BE§Q Ly E:

Art.1'’ - Designar os ârncionários abaixo referidos para, sob a
IPresidência do Primeiro, integrarem pelo prazo de um (01) ano a contar da publicação deste ato, a
COMISSÃO DE APOIO DE LICITAÇ'C-)ES desta Prefeitura:

SIRLEI DA ROCHA – 1’' Pregoeüa
KELLI MORESQUI - 2'' Pregoeira
MARTA DE LOURDES H. VIEIRA - Equipe de Apoio
FRANCISCO TREVISAN - Equipe de Apoio
MARCELO J. FERREIRA SOARES - Equipe d'e Apoio

Art. 2'’ - Revogadas as disposições em contrário e, an especial

}a POdadaÊ' 5493/2022 de 17/01/2022, a presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Estado do Paraná, aos qaatorze dias do mês de outubro do
ano de dois mil e vinte g dois

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu -

!Redstr9

PREFEITO

GÍLCENMfE-,
,C. MW’{.IDA

JVA

MRAÇÁO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.

TBRMO DB REFERÊNCIA

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é o PREGAO ELEYFRONICO para contrato de
empresa especializada em manutenção e instalação de ar condicionado, conforme
condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento.

2 - ,JUSTIFICATIVA:
Para atender os diversos setores da Administração Municipal.

A obtenção do preço médio se deu através do envio de solicitação de cotação a
empresas do ramo do objeto pretendido.

3 - CRITÉRIOS DB JULGAMBNTO

Justifica-se a solicitação do julgamento POR LOTE, por considerar que as
empresas rue participarem poderão apresentar as propostas sem prejuízo.

4 - DOCUMBNTOS DB QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DB
AMOSTRA OU PROSPECTO:

Para comprovação de capacidade técnica:

a) Certificado de Registro de Pessoa Jurídica no CREA/ C;AU/cn contendo no
mínimo os seguintes dados: Razão social, endereço, número e data do registro,
ramo da atividade, nome do responsável técnico registrado. OBS.: Para o caso de
empresas não registradas no CREA/ CAU/CHF Paraná, o respectivo Certificado
deverá ser vistado pelo CREA/ C:AU/CPF do Paraná;

b) Certificado de Registro de Pessoa Física no CREA/ C:AU/CPF, contendo no
mínimo os seguintes dados: nome, endereço, número e data do registro, nome do
profissional indicado para prestar os serviços pertinentes a esta licitação. OBS. :
Para o caso de profissionais não registradas no CREA/ C:AU/CPF Paraná, o
respectivo Certificado deverá ser vistado pelo CREA/ CAU/CPF do Paraná;

c) Comprovante de que a proponente possui em seu quadro funcional, ou mantém
vínculo com profissional credenciado pelo CREA/ CIAU/CPF.

5 - LOCAL B FORMA DB BNTREGA:
Local da prestação de serviço será nos diferentes setores da Prefeit:,rra

Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, com prazo máxímo, não superior a 05 dias úteis,
durante o período de vigência do contrato.

Os serviços desta licitação, deverão ser efetuados sem ônus para a
Administração Municipal de acordo com as solicitações .

6 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.

Os serviços deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias a
contar da emissão da requisição da ordem de compra, seguindo rigorosamente as
quantidades solicitadas.

Os serviços serão conferidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo
acompanhmnento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de
sua conforn Idade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta.

Os serviços poderão ser rQjeitado quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo lie Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Sendo certo, que a referida prestação dos serviços será pelo prazo de 24
(vinte quatro) meses.

7- OBRIGAÇÕBS:

DA CONTRATADA:

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto2 de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consunüdor (Lei n'
8.078, de 1990);

- substItuir, reparar ou corrigir9 às suas expensas} no prazo f&ado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas . que aTtecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
ps :bf,iga9ões assumidas> todas as condições de habilitação e qualificação exigjdasna licitação. - ' ' –-–––--' --- --–'’-

DO CONTRATANTE:

- lerlâcar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos
servço? presta{os pfovisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

IT;=3:i :id:3::::1:: di sc ::a=1% opso rp ==3:oS s : o:1l= ai ]EHp1:5dES :e s; utU!!#: 1
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- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contra:ada,
através de comissão/ servidor especialmente designado;

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8 - BSPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS:

1: Instalação de Condicionador de Ar
UniO

d
o
com controle Split, 220 volts, quente e frio, com
unidade interna e externa, eâciência energética

nacional, sistema de tripla filtragem de ar
função turbo, display de temperatura digital
eletrônico. No valor da instalação deverá ser
incluso no mínimo: 02 (dois) metros de tubo de
cobre linha de alta, 02 fdois) metros de cobre

Valor
Unitário

Valor
Total

1 linha de baIxa, 04 (quatro) metros de isolante
térmico, 01 (um) suporte para a unidade
condensadora, 02 (dois) metros de dreno, 06 1
(seis) parafusos, arIuelas e bucha 10 mm. Não
estão inclusos na instalação tomadas9 plugNes e
instalação elétrica.

BTUsp com controle Split, 220 volts, quente e
frio, com unidade interna e externa, eficiência
energética A, nacional1 sistema de üipla
ültragem de m, função turbo1 display 'di
temperatura digital eletrônico. No valor da
instalação deverá ser incluso no mínimo: oà
(do{s) metros de tubo de cobre lhTha de alta2 o3
(dois) metros de cobre linha de baixá:- 04

, (quatro) metros de isolante térlIÉco2-–Oi–’(umj
1lporte para a unidade condensadora, 02 (àoisÍ

f:1:::as ldOe =:1:1:RFF]1• i; ã: 6e S ;is it:s = ==:aJã :
tomadas, plu Wes e instalação elétrica. *

02 20

1

r
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Instalação de Condicionador de Ar 18.000
BTUs, com controle Split, 220 volts, quente e
frio, com unidade interna e externa, eficiência
energética A, nacional, sistema de tripla
filtragem de ar, função turbo, display de 1

temperatura digital eletrônico. No valor da '

instalação deverá ser incluso no mínimo: 02
(dois) metros de tubo de cobre linha de alta, 02
(dois) metros de cobre linha de baixa, 04
(quatro) metros de isolante térmico, 01 (um)
suporte para a unidade condensadora, 02 (dois)
metros de dreno, 06 (seis) parafusos, arruelas e
bucha 10 mm. Não estão inclusos na instalação ,

tomadas, plugues e instalação elétrica.
Instalação de Condicionador de Ar 24.000 BTUs
e 30.000 BTUs, com controle Split, 220 volts,
quente e frio, com unidade interna e externa, ,

eâciência energética A, nacional, sistema de
tripla filtragem de ar, função turbo, display de
temperatura digital eletrônico. No valor da 1
instalação deverá ser incluso no rnínimo: 02 1

i (dois) metros de tubo de cobre linha de alta, 02
(dois) metros de cobre linha de baixa, 04
(quatro) metros de isolante térmico, 01 (um)
suporte para a unidade condensadora, 02 (dois)

, metros de dreno, 06 (seis) parafusos, arruelas e
bucha 10 mm. Não estão inclusos na instalação
tomadas, plugues e instalação elétrica. 1

PPr\prA T

IRO DO IGUAÇU - PR.
UN 106

1
04 UN 20
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Lote 2: Manutenção de Condicionador de Ar

m
Unid

:

e Unitári
0

60

Valor
Total

01 O

marcas diversas, potência de 9.OO6
BTUs, 12.000BTUs.

1 Na manutenção deverão ser efetuados os
seguintes serviços:
*Revisão e Manutenção Geral, se for necessário á
desmontagem completa e separação de todas as
peças eletrônicas das peças mecüücas2 para evitar
problemas na palte elétrica e eletrônica do
aparelho;
:Retirada dos componentes - Condensador e
Evaporador;
*Conf:rência da carga de Gás na retirada do
aparelho;
:Lavagem dos Radiadores da máquina;

!;vi=i{):::Etf:ofoI:;=: ;e:lã::
na hora da montagem; ' ’

UN

1
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*Na montagem do aparelho, deverão ser refeitos os
flanges e os isolamentos térmicos;
*Garantia pela Revisão e Manutenção de 12
meses, estabelecida através de Nota Fiscal, sendo
que a empresa prestadora do serviço deverá

I realizar nesse período duas manutenções
preventivas;
*0 prazo entre a Retirada e a Instalação da
máquina após a manutenção será de no máximo
48 horas;

U - 3R.

02 Revisão e Manutenção de Condicionador de Ar,
marcas diversas, potência de 18.000 BTUs,
24.000 BTUs e 30.000 BTUs
Na manutenção deverão ser efetuados
seguntes serviços:
*Revisão e Manutenção Geral, se for necessário á
desmontagem completa e separação de todas as
peças eletrônicas das peças mecânicas, para evitar
problemas na parte elétrica e eletrônica do
aparelho;
*Retirada dos componentes -
Evaporador;
*Conferência da carga de Gás na retirada do
aparelho;
*Lavagem dos Radiadores da máquina;
*As peças e componentes da máquina devem ser
lavados com Detergente Neutro, e higienizados
com produto específico (homologado pela ANVISA)
na hora da montagem;
*Na montagem do aparelho, deverão ser refeitos os
flanges e os isolamentos térmicos;
*Garantia pela Revisão e Manutenção de 12
mes«, estabelecida através de Nota Fiscal, sendo
que a empresa prestadora do serviço deverá
realizar nesse período duas manutenções
preventivas;
*0 prazo entre a Retirada e a Instalação da
máquina após a manutenção será de no máximo
48 horas:
Carga de gás completa R22 / R410 p/
Condicionador de Ar, marcas diversas, potência de
9.000 BTUs(700/900 gramas)
Carga de gás completa R22 / R410 p/
Condicionador de Ar, marcas diversas, potência de
12.000 BTUsí800/ 1000 gramas1

Carga de gás completa R22 / R410 p/
Condicionador de Ar, marcas diversas, potência de
18.000 BTUs(1300/ 1500 grarnasl
Carga de gás completa R22 / R410 p/
Condicionador de Ar, marcas diversas, potência de
24.000 BTUs

UN 60

os

Condensador e

15

30

10

UN 10
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24 @ de display para ar 12.000 BTUS
25 a splay pir=mm
26 m

1/2” - norma de fabricação ABNT NBR 7541
27 @sor de degelo e temDmR
28 s e degelmmperaiàm
29 Sensor de dl lo e temper
30 r no para ar 12.000 BTUS
31 erno para ar 30.000 BTUS
TOTAL

Lote: 2 - REFRIGERADORES E FREEZER
Item

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
/ BTÜ® 20completa R22 R410Carga de gás

Condicionador de Ar, marcas diversas, potência de
30.000 BTUs(:2400 gramas

1,5 UF UN 10450VACCapacitor ventilador ar'
condicionado SPLIT

2 UF UN 10450VACCapacitor ventilador ar
condicionado SPLIT

UF UN 10450VACCapacitor 2,5 ventilador ar'
condicionado SPLIT

ventilador 10UNCapacitor 3 450VACUF ar'
condicionado SPLIT

10Capacitor 3,5 450VACventilador UNUF ar.
condicionado SPLIT

UN 104 ventiladorCapacitor 450VACUF ar'
condicionado SPLIT

14

15

10

10

a
condicionado SPLIT
Capacitor 5 UF ventilador 450VAC ar- UN
condicionado SPLiT

Capacitor de fase IOMF 380/440VAC c/terminal UN
alurnínio
Capacitor de fase 20MF 380/440VAC c/terminal UN

ínio
Capacitor de fase 30MF 380/440VAC c/terminal UN
(alumínio)
Capacitor de fase 40MF 380/44C)VAC c/terminal
alurnínio

fase 50MF 380/440VAC c/terminal

J

19

20

UN

UN

10

10Capacitor de

Capacitor

Motor de ventilação unidade externa Dara u UN
12.000 BTUS
Motor de ventilação unidade externa para ar UN
30.000 BTUS

23 02

UN 02
02

MT 50

10
10
10
02
02

Código do Nome do produto/serviço Qtde Preço
máximo
total

1

d. 1 Ináxi
mo

KM

produto/
servi{.'o

ATÉ
PELA

0 2.500
LOCAL INDICADO
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Lote: 3
Item

LAVADORA E CENTRIFUGAS
lo prQciut')/serviço
produto/
servl1 0ATÉDESLOCAMENTO

PELAINDICADOLOCAL
SE.CRE.TAR]A RESPONSÁVEL

OBRADEMÃO
PARAESPECIALIZADA

PRE,VENTIVA;NÇÃO
LAVADOURASDE

CENTRÍFUGAS E SECADORA
DE ROUPAS

Quant
idade

2.500

Preço
máxImo
total

dad

@

Lote: 4
Item

FOGÕES /MICRO-ONDAS
mproduto/ serviço
produto/
servi

ATÉ 0DESLOC. 0
PELAINDICADOLOCAL

SBCRETAMA RESPONSÁVEL
OBRADE
PARAESPECIALIZADA

PREVENTIVA'ÇÃO
DE FOGÕES

Quant
idade

2.500

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$

9 _ FISCALIZAÇÃO B ACOMPANHAMBNTO DO CONTRATO:

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será
efetuado pelo servidor: AMARILDO GODIN DALMAS, CPF 805,442,829-49,
Telefone (46) 35728000 a fim de verificar a conformidade dele com as especificações
técnicas dispostas no mesmo.

e

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios
redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus
agentes e prepostos.

10 - DADOS DA SOLICITAÇÃO:
– Data de envio do termo: 22/09/2022
– Departamento de Licitação
– Nome do elaborador deste Termo de Referência: Sirlei da Rocha 2
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– Telefone para Contato: (46) 3572 8000
– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.

1 1- AUTORIZAÇÃO:

:ã;*Declaro que sou responsável pelos orçamentos coletados anexos, pelos valores
definidos para abertura do processo hcitatório, bem como responsável pelas por
todas as exigências no termo constantes.

o do Iguaçu, 22 de setembro de 2022.
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ANEXOS

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos
referidos ingressos.

ANEXO 1 - Orçamentos
ANEXO 11 - Obtenção da mediana

LOTE I: Instalação de Condicionador de Ar

Item

01

Código
produto

09652

do

'serviço
Descrição Unid

UN

Qtde

10

Valor 1 Valor
Unitário 1 Total
3 mBInstalação de Condicionador de Ar 9.000

BTUs, com controle Split, 220 volts,
quente e frio, com unidade interna e l
externa, eficiência energética A, nacional,
sistema de tripla filtragem de ar, função 1

turbo, display de temperatura digital 1

eletrônico. No valor da instalação deverá
ser incluso no mínirno: 02 (dois) metros
de tubo de cobre linha de alta, 02 (dois)
metros de cobre linha de baixa, 04
(quatro) metros de isolante térmico, 01
(um) suporte para a unidade
condensador 8 02 (dois) metros de
drena 06 (seis) parafusos, arruelas e
bucha 10 mm. Não estão inclusos na

instalação tomadas, plugues e instalação 1

2 é 1E1r ilc a R n d o r : d i e rInstalação de Condicionador de Ar 1

I 12.000 BTUs, com controle Split, 220
volts, quente e frio, com unidade interna
e externa, eficiência energética A,
nacional, sistema de tripla filtragem de
ar, função turbo, display de temperatura
digital eletrônico. No valor da instalação

1 deverá ser incluso no mínimo: 02 (dois)
metros de tubo de cobre linha de alta, 02
(dois) metros de cobre linha de baixa, 04
(quatro) metros de isolante térmico, 01
(um) suporte para a unidade
condensador4 02 (dois) metros de
dreno, 06 (seis) parafusos, arruelas e

bucha 10 mm, Não estão inclusos na

instalação tomadas, plugpes e instalação
elétrica.

1

02 09652 UN 20

1

398,33 7.966,60

1



@80011

03 1 09652
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

Instalação de Condm==ET
18.000 BTUs, com controle Split, 220
volts, quente e frio, com unidade interna
e externa, eficiência energética A,

nacional, sistema de tripla filtragem de
ar, função turbo, display de temperatura
digital eletrônico. No valor da instalação
deverá ser incluso no mínimo: 02 (dois)
metros de tubo de cobre linha de alta, 02
(dois) metros de cobre linha de baixa, 04
(quatro) metros de isolante térmico, 01
(um) suporte para a unidade
condensadora, 02 (dois) metros de
dreno, 06 (seis) parafusos, arruelas e
bucha 10 mm. Não estão inclusos na

nstalação tomadas, plugues e instalação
elétrica.

Instalação de Condicionador de Ar
24.000 BTUs e 30.000 BTUs, com
controle Split, 220 volts, quente e frio,
com unidade interna e externa, eficiência
energética A, nacional, sistema de tripla
filtragem de ar, função turbo, display de
temperatura digital eletrônico. No valor
da instalação deverá ser incluso no
mínimo: 02 (dois) metros de tubo de
cobre linha de alta, 02 (dois) metros de

cobre linha de baixa, 04 (quatro) metros
de isolante térmico, 01 (um) suporte
para a unidade condensadora, 02 (dois)
metros de dreno, 06 (seis) parafusos,
arruelas e bucha 10 mm. Não estão

inclusos na instalação tomadas, plugues e

instalação elétrica.

PO !GUAÇU - PR

:10,66 2.463,96

1 1

M–Fm 0 9.550,80

1

1

1

LOTE 2: Manutenção de Condicionador de Ar
ltemm do Descrição

roduto/servit.'o
01 09652 Revisão MaitMo dee

Condicionador de Ar. marcas diversas

( Valor
Unitário ' Total

60 228,50 13.710,00

potência de 9.000 BTUs,12.000BTUs.
Na manutenção deverão ser efetuados
os seguintes serviços:
*Revisão e Manutenção Geral, se for
necessário á desmontagem completa e

separação de todas as peças
eletrônicas das peças mecânicas, para

i eyitar problemas na parte elétrica e
' eletrônica do aparelho;
, *Retirada dos componentes -

Condensador e Evaporador;
*Conferência da carga de Gás na

F



0$0012

PREFEiTURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO
)

*Lavagem dos Radiadores
máquina;
*As peças e componentes da máquina ’
devem ser lavados com Detergente
Neutro, e higienizados com produto
específico (homologado pela ANVISA)
na hora da montagem;
#Na montagem do aparelho, deverão ,
ser refeitos os flanges e os 1
isolamentos térmicos; :

#Garantia pela Revisão e Manutenção 1
de 12 mesesJ estabelecida através de
Nota Fiscal, sendo que a empresa
prestadora do serviço deverá realizar
nesse período duas manutenções
preventivas;
*0 prazo entre a Retirada e a

Instalação da máquina apos a

1 manutenção será de no máximo 48
horas;
Revisão e Manutenção de 1 UN
Condicionador de Ar, marcas diversas/

potência de 18.000 BTUsJ 24.000
BTUs e 30.000 BTUs.

Na manutenção deverão ser efetuados
os seguintes serviços:
*Revisão e Manutenção Geral, se for
necessário á desmontagem completa e
separação de todas as peças
eletrônicas das peças mecânicas, para
evitar problemas na parte elétrica e

eletrônica do aparelho;
8Retirada dos componentes
Condensador e Evaporador;
*Conferência da carga de Gás

retirada do aparelho;
1 *Lavagem dos Radiadores

máquina;
=*As peças e componentes da máquina
devem ser lavados com Detergente

i NeutT{ e hi©enizados com PJ?Put:
: específico (homologado pela ANVISA)
l na hora da montagem;
*Na montagem do aparelho, deverão
ser refeitos os flanges e os
isolamentos térmicos;
*Garantia pela Revisão e Manutenção
de 12 meses, estabelecida através de
Nota Fiscal, sendo que a empresa
prestadora do serviço deverá realizar
nesse DeríOdo duas manutenções

IGUAÇU - PR.

da

\ 1

1
6002 1 09652

333,13 19.987,80

1

1

na I

., 1



@80013

03 1 059418

M–TbEaR

05 n

06 1 059418

7

08 1 028472

' 09 028472

10 028472

11 028472

12

13

14

15

028472

028472

028472

028472

028472

028472

028472

Carga de gás completa R22 / R410 p/
Condicionador de Ar, marcas diversas,
potência de 9.000 BTUs(700/900 1

l gramas
-c;gTdiãsGmmmITã
Condicionador de Ar, marcas diversas, '

1 potência de 12.000 BTUs(800/1000
:ramas

Carga de gásirji;t=lÜlmJ
, Condicionador de Ar, marcas diversas,
: potência de 18,000 BTUs(1300/1500

'amas

C&a de gás completa R22 / R410 p/
Condicionador de Ar, marcas diversas,

otência de 24.000 BTUs

Carga de gás completa R22 / R410 p/ 1
Condicionador de Ar, marcas diversas,
potência de 30.000 BTUs(2400

'arrias

Capacitor 1,5 UF ventilador 450VAC '
ar-condicionado SPLIT

l CapaZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.

preventivas;
+0 prazo entre a Retirada e a
Instalação da máquina após a
manutenção será de no máxiino 48
horas;

condicionado SPLIT
Capacitor 2,5 UF ventilador 450VAC
ar-condicionado SPLIT

Cap=mmmMnMm UN

t
condicionado SPLIT

CapacitoTBmm;a=ã3m
ar-condicionado SPLIT

Capacitor 4 UF vmmmm
condicionado SPLIT
Capacitor €5mmmm
ar-condicionado SPLIT
Capacitor 5 UF vert
condicionado SPLIT

c/terminal
Capacitor de fase 204
c/terminal falumínio-

a LR

1

7Ma–T3m15UN

Rm730UN

910

1
10

20

UN

MnoUN

UN 2

25,36

15,00

15,02

UN

UN

10

10

1

10

253,60

150,00

150,20 1UN

10 20,23 202,30

UN

UN

UN

UN

10

' 10

10

10

20,23

20,23

20,23

21,89

202,30

202,30

202,30

218,90

25,56

30,68

37,80

255,60

306,80

378,00



000814

Item t ,d
produto/serviço l - - – –-–––- HáTi;no Há=;Lo

19

20

21

22

23

24
25
26

028472

028472

028472

0277

0277

092303
092303
0272

27
28
29
30

31

084692
084692
084692
011050

011050

Lote:3 - REFRIGERADORES E FREEZER

Código do

produto/serviço

027715

2 0318

Lote: 4 - LAVADORA E CENTRIFUGAS

027715

0318

PREFEITURA MUNiCIPAL DE CRUZEIRO DO iGUAÇU - PR.

alumínio

Capacitor de fase 40MF 380/440VAC
c/terminal falumínio
Capacime fase 50MF 380/440VAC
c/terminal falumínio
Capacitor dae 60

-alumínioc/terminal
Motor mentilação =mm
aa ar 12.000 BTUS

Motor de ventilação unidade externa
'ara ar 30.000 BTUS

PlacmTiipb lara ar 12.000 BTUS
lara ar 30.000 BTUS@a-c;li;ãsãa'

Tubo Cobre sem costc

externo de 1/2” - norma de fabricação
ABNT NBR 7541
Sensor de degelo e tem leratura 5K
Sensor de degelo e tern eratura IOK

eratura 15K
ar 12.000

Sensor de degelo e tern
Ventilador
BTUS

interno para

Ventilador
BTUS

30.000interno para ar

Nome do produto/serviço

S

LOCAL INDICADO
SECRETARIA
RESPONSÁVEL.

MÃO DE
ESPECIALIZADA

MANUTENÇÃO
PREVENTIVA
REFRIGERADORES
FREEZER.

PELA

OBRA
PARA

DE
E

400

2.5000
LOCAL INDICADO PELA
SECRETARIA
RESPONSÁVEL.
MÃO DE OBRA
ESPECiALIZADA PARA

52,10 521,0010

10

10

02

02

02
02

50

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
MT

63,33 633,30

195,34 1,953,40 '

490,00 ' 980,00

817,52

600,00
486,00
4.152,50

408,76

300,00
243,00
83,05

]

185,06 ' 1.850,60
132,73 1.327,30
135,06 1.350,60
236,83 . 473,66

10
10
10
02

02

UN
UN
UN
UN

UN 355,83 711,66

Preço
máximo

3,99

Preço
máximo
total
9.975,00

H 49,63 , 19.852,00

total
9.975,00

49.42 19.768,00



Lote: 5 - FOGÕES/MICRO-ONDAS

Código do

produto/serviço

027715

0318

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 188.353,55
ANEXO 11 - OBTENÇÃO DA MEDIANA/MÉDIA

LOTE 1 : Instalal

ii:

i mr

Un

Un3

Un4,

,LOTE 2: Manutenção de Condicionado

mo no
n

n

Un

Un

Un

Un

Un

}@1@
@

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUA

MANUTENÇÃO
DEPREVENTIVA

LAVADOURAS
CENTRÍFUGAS E

SECADORA DE ROUPAS

r Quantidade Unidade

DESLOCAMENTO ATÉ O
LOCAL INDICADO PELA
SECRETARIA
RESPONSÁVEL
MÃO OBRADE

PARAESPECIALIZADA

MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE FOGÕES

lo de Condicionador de Ar

M

m mo mo
395,00 400,00 .oo,oo

415,00 420,00 400,00

490,00 500,00 .42,62

m
390,00

250,00
300,00

250,00

309,39

252,50

3

3

250,00

300,00

340,00

350,00

25,00

15,00

250,00

300,00

350,00

350,00

25,00

15,00

252,20

297,00

369,00

369,00

26,10

15,00

060015

Preço 1 Preço
máximo 1 máximo

total
9.975,003,99

49,63 19.852,00

m6
398,33

410,66

477,54

m5
333,13

250,83

250,73

299,00

353,00

356,33

25,36

15,00



Lote:3 - REFRIGERADORES E FREEZER

Lote: 4 – LAVADORA E CENTRIFUGAS

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un
Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

@'{{
É@

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

15,00 15,08

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,69

20,69

20,69

20,69

20,69

15,00

20,00

20,00

20,00

20,00

25,00

25,00
35,00

40,00

60,00

65,00

1 400,00

650,00

250,00

370,00

30,00
1 175,00

200,00

1 18,00

25,00

250,00

350,00

25,00
no
35,00

40,00

60,00

65,00

400,00

650,00

250,00

370,00

30,00

175,00

200,00

200,00

250,00

350,00

no
50,00 50,00

g
8

mo
50,00

W
no
50,00

26,68

32,05

38,40

56,30

65,00

121,02

420,00

326,30

280,00

329,00

44,15

180,19

180,19

180,19

210,50

367,50

8

Fii,

3,99

48,90

8

n9
48,26

IGUAÇU - PR.DO
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

000016

15,02

20,23

20,23

20,23

20,23

21,89

25,56
30,68

37,80

52,10

63,33

195,34

490,00

408,76

300,00

243,00

83,05

185,06

132,73

135,06

236,83

355,83

8
iFar1

3,99

49,63

n9
49,42

.Lote: 5 – FOGÕES/MICRo-oNDAS



080Gí7

:{{1;9

1 no
Un 1 50,00 50,00

PREFE{TUR A MUNICIPAL DE CRUZEiRO DO fGUACU - PR

n9
49,63

n9
48,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU – PR.

Senhor {a),

Da: Secretaria Munic. De Planejamento e Finanças
Ao: Departamento de Contabilidade
Senhor (a),

Solicito informar disponibilidade de dotação orçamentária para contratação de empresa especializada
em manutenção e instalação de ar condicionado.

!iro do Iguaçu, 13 de outubro de 2022
'D

h
%m=i-al;Fàlà-VoTre-iar
Secretária Munic. De Planejamento e Finanças

Do: Departamento de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação:

03 Secretaria de Administração
001 Atividades Administrativas
04.122.003.2008 Desenvolvimento das Ações Administrativas.
33.90.30.00.00 Material de Consumo
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.

Em 1022

m bilidadee

Autorizo. cumpridas as
formalidades legais. Erlcaminho
a 1 (BC11

El

110 GEL}{EN– Prefeito



Sol icitação
iYulrero

3
Solicitante
CMS)

588-6
Local

3001
Órgão

03 SHCREIARLA DE ADMINISTRA MO
Forma de pagamento
Descrição

30 dias apos a emissão da nota fiscal
Entrega
Local

Local da prestação de serviço será nos diferentes setores da Ftefeitura Municipal de Cruzeiro do
com prazo rréxirrn, não superior a 05 dias úteis, durante o periodo de vigência do contrato.

Descrição:
objetoc)

manu ten cão e
estabelecidas
fustificati va

P 3 : â a ten(ler os diversos se teLes (la Administra çà :: ;qurtic Ipa 16

À c,bt e lleão do preço médio se deu através do envio de solicita cão de cota cão a empresas do
ramo do objeto pretendido ,

tIRe

001 Lote Dai

Código
045992

045993

045994

045995

Lote

002 Lote 002

CdIdiga=

E;iiiEi;=iaã3ÀIR5aü=;isTaT?

080019Municipio de Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 3/2023

PágIna 1

QuanbcJale ck itens

41

Emtlcb emTIPO

Contratação de Serviço 06/01 /2023
Processo Gerado
Nünero

5/2023
Nare

GELCniOiR LBRIAS DA SILVA

GABiNErE DO SBCREIARiO

boo

Depósito bancário

Prazo

5 nasbuaçu.

especial i :adaPREGÃO deELE TRON I COdc. contI ato
cenclicões ,

ememp tesa

quantidade
PI e sente t1e rIrlo 0 para4

e ez ig ê ncia scon foImear condlcicl'Ja<lo,instalação de
instrumento +neste

Nome

Instalação de Condicionador de Ar 9.000 BTUs. com controle Split, 220

Unidade
UNID

Quantidade
10.oo

Unitário

396.66

Valor
3.966.60

Instalação de Condicionador de Ar 9.000 BTUs, com controle Split, 220 volts, quente e frio. com

unidade interna e externa, eficiência energética A. nacional. sistema de tripla filtragem de ar.
função turbo. display de temperatura digital eletrônico. No valor da instalação deverá ser incluso
no minimo: 02 (dois) metros de tubo de cobre linha de alta. 02 (dois) metros de cobre linha de
baixa. 04 (quatíoJ metros de isolante térmico, 01 (um) suporte para a unidade condensadoía. 02
tdois) metros de drena. 06 (seis) parafusos. arruelas e bucha 10 mm. Não estão inclusos na

instalação tomadas. plugues e instalacão elétrica.

Instalação de Condicionador de Ar 12.000 BTUs. com controle Split, 220

Instalação de Condicionador de Ar 12.000 BTUs. com controle Split. 220 volts. quente e frio
com unidade interna e extema. eficiência energética A. nacional, sistema de tripla filtragem de
ac função tUFbo. display de tempelatura digital eletrônico. No valor da instalacão deverá ser
incluso no minimo: 02 Cdois) metros de tubo de cobre linha de alta. 02 (dois) metros de cobre
llnha de baixa. 04 (quatro) metros de isolante térmico. 01 {um) suporte para a unidade
condensadora. 02 <dois > metros de dreno. 06 (seis) parafusos. arruelas e bucha 10 mm. Não
estao inclusos na instalação tomadas, plugues e instalação elétrica.

Instalação de Condicionador de Ar 18.000 BTus. com controle split. 220

UNID 20.00 398. 33 7. 966.60

UNID 6.00 41 0.66 2.463.96
Instalação de Condicionador de Ar 18.000 BTus. com controle split. 220 volts. quente e frio
conI unIdade intema e extema, eficiência energética A. nacional. sistema de tripla filtragem de
aí função tuíbo. display de temperatura digital eletrônico. No valor da instalacão deve;á ser
IncIuso no minimo: 02 (dois j meta}s de tubo de cobre linha de alta. 02 (dois) metros de cobre
linha de baixa. 04 Cqllato) metros de iso]ante térmico. 01 (um) suporte para a unidade
candensadora' 02 (dois) metros de drena, 06 Cseis) parafusos. arruelas e bucha 10 mm Não
estão inclusos na instalação tomadas. plugues e instalação elétrica

Instalação de Condicionador de Ar 24.000 BTUs e 30.000 BTUs. com contr UNID 20.00 477. 54 9.550.80
Instalação de Condicionador de Ar 24.000 BTUs e 30.000 BTUs. com controle Split. 220 v olts
9:ente e íllo co.m unidade intenla e extenla, eficiência energética A. nacional. sistema de tril;la
f/ltíagem d 9 at função t }x.bo- display de temperatura digital eletrônico. No valor da instal:ção
!evee sy incluso no minimo: 02 Cdois> metros de tubo de cobre Unha de aka. 02 (dois) metros

::r::b?Tejn=:,doe2T;:; ?;37::tSE) ;::::TU 1::?::nJ:r1:T5sT=153:::::: 781:flSde
estao inclusos na instalação tomadas, plugues e instalação elétrica.

TOTAL 23.947l96

QtaRm11181idade Unm %Er

0801/2023 O&14=3é



045996

045997

045998 Carga de gás completa R22 1 R410 p/ Condicionador de Ar. marcas divers
Carga de gás completa R22 / R410 p/ CondicIonador de Ar. marcas div ersas
BTUs(700/900 gramas)

1145999 Carga de gás completa R22 / R410 p/ Condicionador de Ar. marcas divers

Caíga de gás completa R22 1 f1410 pf Condicionador de Ar. marc.as diversas
12.000 BTUs(800/1000 gramas)

046000 Carga de gás completa R22 / R410 p/ Condicionador de Ar. marcas divers

Carga de gás completa R22 / f2410 pl Condicionador de Ar, marcas diversas,
18.000 BTUs(1300/1500 gramas}

046001 Cafga de gás completa R22 / FR410 pl Condicionador de Ar. marcas div ers

046002 Cafga de gás completa R22 / R410 p/ Condicionador de Ar. marcas divers

Carga de gás completa R22 / R410 p/ CondicIonadOr de Ar. marcas diversas
30- 000 BTUs(2400 gramas)

046003 CapacitoF 1.5 UF ventilador 450VAC ar.condicionado SPLIT

046004 Capacitor 2 UF ventilador 450VJ

Capacitor 2 UF ventilador 450VAC ar-condicionado SPLIT
046005 Capacitor 2.5 UF ventilador 450VAC ar_(,.ondi<„.ionadQ SPLiT

Capacitoí 2.5 UF ventilador 450VAC ar-condicionado SPLIT

046006 Capacitor 3 UF ventilador 450VAC ar.condicionado SPLIT

Capacitor 3 UF ventilador 450VAC ar.condicionado SPLiT

046007 Capacitor 3 5 UF venüladof 450VAC ar-condicionado SPLIT

046008 Capacitor 4 UF ventilador 450VAC ar.condicionado SPLIT

046009

046010

04601 1

Wpa.SIRmmMM=Eii7

Municipio de Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 3/2023 800020

Pt'4ina2

13.710.00Revisão e Manutenção de Condicionador de Ar. marcas diversas. potência UNID 228. 5060.00

Revisão e Manutenção de Condicionador de Ar, marcas diversas. potência de 9.000
BTUs. 12. 000BTU s

Na manutenção deverão ser efetuados os seguintes serv iços
'Revisão e Manutenção Geral. se for necessário á desmontagem completa e separação de
todas as peças eletrônicas das peças mecânicas. para evitar problemas na parte elétrica e
eletrônica do aparelho
'Retirada dos componentes - Condensador e Evaporadoc
'Conferéncia da carga de Gás na retirada do aparelho:
'Lav agem dos Radiadores da máquina,
'As peças e componentes da máquina devem ser lavados com Detergente Neutro. e
hlgienlzados com produto especifico (homologada pela ANVISA) na hora da montagem;
'Na montagem do aparelho. deverão ser refeitos os flanges e os isolamentos térmicos:
'Garantia pela Revisão e Manutenção de 12 meses. estabelecida atrav és de Nota Fiscal. sendo
que a empresa prestadora do serviço deverá realizar nesse periodo duas manutenções
preventivas
'0 prazo entre a Retirada e a Instalação da máquina após a manutenção será de no máximo 48
horas

Revisão e Manutenção de Condicionador de Ar. marcas diversas. potência UNID 60.00 333. 13 19.987.80

Rev ísão e Manutenção de Condicionador de Ar. marcas div ersas. potência de 18.000 BTUs.
24.000 BTUs e 30.000 BTUs

Na manutenção deverão ser efetuados os seguintes serv iços
'Rev isão e Manutenção Geral. se for necessário à desmontagem completa e separação de
todas as peças eletrônicas das peças mecânicas. para evitar problemas na parte elétrIca e
eletrônica do aparelho:
'Retirada dos componentes . Condensador e Evaporadoc
'Conferência da carga de Gás na retirada do aparelho.
'Lavagem dos Radiadores da máquina:
'As peças e componentes da máquina devem ser lavados com Detergente Neutro. e
higlenizados corn produto especifico (homologado pela ANVISA) na hora da montagem
'Na montagern do aparelho. deverão ser refeitos os flanges e os isolamentos térmicos:
'Garantia pela Revisão e Manutenção de 12 meses. estabelecida através de Nota Fiscal. sendo
que a empresa prestadora do serviço deverá realizar nesse periodo duas manutenções
preventivas
'0 prazo entre a Retirada e a Instalação da máquina após a manutenção será de no máximo 48
horas

UNID

UNID

15.00

30.00

250.83

250.73

3.762.45

potência de 9.000

7. 521.90

potência de

UNID 10. oo

10.oo

299. 00

353.00

2. 990.00

potência de

UNID 3. 530.00
CaFga de gás completa R22 / R'+10 p/ Condicionador de Ar. marcas diversas.
24.000 BTUs

potência de

UNID 20.00 256.33 5. 126.60
potência de

UNID l o.oo 25.36 253.60
Capacitor 1.5 UF ventilador 450VAC ar-condicionado SPLiT

UNID 10.oo 15. 00 150.00

UNtD 10.oo

10.oo

15.02

20. 23

150.20

202.30UNID

UNID

UNID

10.oo

10.oo

10.oo

20.23

20. 23

202.30

202.30

Capacitor 3.5 UF ventilador 450VAC ar.condicionado SPLiT

Capacitor 4 UF ventilador 450VAC ar-condicionado SPLIT

Capacitor 4.5 UF ventiladoí 450VAC ar-condicionado SPLI T UNID

UNID

UNID

20. 23 202.30Capacitor 4 5 UF ventilador 450VA(., ar.condicionado SPLIT

Capacitor 5 UF ventilador 450VAC ar_condicionado SPLIT
10.oo

10.oo

21 , 89 218.90
CapacItOr 5 UF ventilador 450VAC ar_condicionado SPLI T

Capacitor de fase IOMF 380/44QVAC c/terminal (alumínio
25. 56 255.60



046012

046013

04601 4

04601 5

046016

046017

046018

046019

046020

046021

046022

046023

046024

046025

046026

Lote

003 Lote 003

Código
046027

046028

Lab
004 Lote 004

Código
046029

046030

LIRe

005 Lote 005

CódÊJ;
046031

046032

Municipio de Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 3/2023

c

CapacItor de fase 20MF 380/440VAC c/teFminal (aluminio)

Capacitor de fase 20MF 380/440VAC c/terminal (aluminio)

Capacitor de fase 30MF 380/440VAC c/terminal (aluminio)

Capacitor de fase 30MF 380,'440VAC c/terminal (aluminio)

CapacItor de fase 40MF 380/440VAC c/terminal (aluminio)

Capacitor de fase 40MF 380/440VAC c/terminal (aluminio>

CapacItor de fase 50MF 380/440VAC c/terminal (aluminio)

Capacitor de fase 50MF 380,'440vAC c/terminal (aluminio)

Cap,c,tor de f ,se 60MF 38a/440VAC c/terminal (aluminio)

CapacItor de fase 60MF 380/440VAC c/terminal (aluminio)

Motor de ventilação unidade externa para aí 12.000 BTUS

Motor de ventilação unidade extema para ar 12.000 BTUS

Motor de ventilação unidade externa para aí 30.000 BTUS

Motor de v entilação unidade externa para ar 30.000 BTUS

Placa de display pan ar 12.000 BTUS

Placa de display para ar 12.000 BTUS

Placa de display para ar 30.000 BTUS

Placa de display para ar 30.000 BTUS
Tubo de cobre sem costura. diâmetro extemo de 1/2- - norma de fabnca

Tubo de cobre sem costura. diâmetro externo de 1/2" - norma de fabHcação ABNT NBR 7541

Sensor de degelo e temperatura SK

Sensor de degelo e temperatura 5K

Sensor de degelo e temperatura 101<

Sensor de degelo e temperatura IOK

Sensor de degelo e temperatura 15K

Sensor de degelo e temperatura 15K

Ventilador interno para ar 12.000 BTUS

Ventilador interno para ar 12.000 BIUS

Ventilador Interno para ar 30 000 BTUS

VentIlador interno para ar 30.000 BTUS

Nome
DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REFRIGERADORES
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCÃO PREVENTIVA DE REFRIGERADORES
E FREEZER

Nome

DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL

DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL

h/tÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE LAVADOUR AS. CE

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE LAVADOURAS,
CENTRiFUGAS E SECADORA DE ROUPAS

N oma
DESLOCAMENTO ATE O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

DESLOCAMENTO ATE O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA RESPONsÁvEL.

MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FOGÕES.

MÃO DE OBRA ESPECiALizADA PARA MANUTENçÃo PR EVENTivA DE Fac,ÕES

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

Unidade

KM

HR

Unidade
KM

HR

Unidade
KM

HR

10.oo

10.oo

10.oo

10.oo

10.oo

2 00

2,00

2.00

2.00

50.00

10.oo

10.oo

10.oo

2.00

2.00

Quantidade

2. 500.00

400.00

Quantidade
2.500.00

400.00

Quantidade

2.500.00

400,00

000021

30.68

37. 80

52, 10

63.33

195. 34

490.00

408.76

300.00

243.00

83.05

185.06

132.73

135. 06

236. 83

355. 83

TaTA

Unitário

3.99

49.63

TOTAL 29.827, 00

Unitário
3.99

49.42

TOTAL 29.743, 00

Unitário

3.99

49.63

TOTAL 29.827,00

TOTAL GERAL 188.353,55

06/oin023 08.14.36

Página3

306.80

378.00

521 .00

633 30

1 . 953.40

980.00

817.52

600.00

486.00

4.152.50

1 . 850.60

1 . 327.30

1 . 350.60

473.66

71 1 .66

75.008.59

Valor
9. 975, 00

19.852.00

Valor
9. 975.00

19.768.00

Valor
9.975.00

19.852.00
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23
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

IODE

40,694.293/0001 -79

NOME

JOCEMAR ANTONIO RIZZON 05314050951

DO :0 (NOME DE rA)

JR SERVICOS ELETRICOS

6 DA ATIVIDADE PRINCIPAL

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemi centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

SECUNO

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

ICADA NATUREZAmlém
213-5 - Empresário (Individual)

ROD CRUZEIRO DO IGUACU FOZ DO CHOPIM ir+irkkk

t
ZONA RURAL CRUZEIRO DO IGUACU

00
LUANA@GERENCIALCONTABILCOM.BR (46) 9840.7427

s Lm
+++H

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

0

mT
03/02/2021

DATA DA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/1 0/2022 às 13:58:14 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
1/1



MUNICIPq:==?Hr:rtLT IGUAÇ%$ 862 &

Solicitação de Orçamento

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no CNPJ
95.589.230/0001-44, com sede. na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu – PR,
por meio do Setor de Compras SOLICITA orçamento conforme descrito abaixo:

Lote 1: Instalação de Condicionador de Ar

Descrição Qtd Valor Valor
Unitário Totale

o ; TmTus, tR
com controle Split, 220 volts, quente e frio, com

10 ’Q d a @
unidade interna e externa, eficiência energética
A, nacional, sistema de tripla filtragem de ar,
função turbo, display dd temperatura digital
eletrônico. No valor da instalação deverá ser
incluso no mínimo: 02 (ddis) metros de tubo de
cobre linha de alta, 02 (dois) metros de cobre
linha de baixa, 04 (quatr9) metros de isolante
térmico, Ol (um) suporte para a unidade
condensadora, 02 (dois) metros de dreno, 06
(seis) parafusos, arruelas e bucha 10 mm. Não
estão inclusos na instalação tomadas, plugues e
instalação elétrica.

02 o ondicionadQr de Ar 12.000 BTUs,
com controle Split, 220 volts, quente e frio, com
unidade interna e externa, eficiência energética
A, nacional, sistema de tripla filtragem de ar,
função turbo, display de temperatura digital
eletrônico. No valor da instalação deverá ser
incluso no mínimo: 02 (dois) metros de tubo de
cobre linha de alta, 02 (dois) metros de cobre
linha de baixa, 04 (quatro) metros de isolante
térmico, Ol (um) suporte para a unidade

' condensadora, 02 (dois) {netros de dreno, 06
(seis) parafusos, arruelas e bucha 10 mm. Não
estão inclusos na instalação tomadas, plugues e
instalação elétrica.

UN 1

1

03 Instalação de Condicionador de Ar 18.000 BTUs,
com controle Split, 220 volts, quente e frio, com
unidade interna e externa, eficiência energética
A, nacional, sistema de tripla filtragem de ar,
função turbo, display de temperatura digital
eletrônico. No valor da instalação deverá ser

UN

'' ,c/zg''* <,qq.

Ron CRuzE}RO oo !GUAÇU Foz DO CHOptM.
1> S /tv? :DNA ':lIHá 1 CEP 8559&f>11€1 n

! •;:;;;=ÉiRü DO iGUAÇU PARANÁ ã
;%:•PAM HERB11
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térmico, 01 (um) supolte para a unidade
condensadora, 02 (dois) metros de dreno, 06
(seis) parafusos, arruelas e bucha IO mm. Não
estão inclusos na instalação tomadas, plugues e
instalação elétrica.

04 Instalação de Condicionador de Ar 24.000 BTUs
e 30.000 BTUs, com controle Split, 220 volts,
quente e frio, com unidade interna e externa,
eüciência energética A, nacional, sistema de
tripla filtragem de ar, funêão turbo, display de
temperatura digital eletrônico. No valor da
instalação deverá ser indluso no mínimo: O:2

(dois) metros de tubo de cobre linha de alta, 02
(dois) metros de cobre linha de baixa, 04 (quatro)
metros de isolante térmico, 01 (um) suporte para
a unidade condensadora, 02 (dois) metros de
dreno, 06 (seis) parafusos; arruelas e bucha IO
mm. Não estão inclusos na instalação tomadas,
plugues e instalação elétrica.

UN 20

1

Lote 2: Manutenção de Condicionador de Ar
o Unid Mc Valor Valor

e Unitári Total
0

01 Revisão e Manutenção de Condicionador de Ar, UN
marcas diversas, potência & 9.000
BTUs, 12.000BTUs.

60

ââ')»\13#«
Na manutenção deverão ser efetuados os seguintes
serviços :

1

*Revisão e Manutenção Geral, se for necessário á
desmontagem completa e separação de todas as
peças eletrônicas das peças mecânicas, para evitar
problemas na parte elétrica e eletrônica do
aparelho;

*Retirada dos componentes - Condensador e
Evaporador;

*Conferência da carga de Gás na retirada do
aparelho;

*Lavagem dos Radiadores da máquina;

*As peças e coq29nente.s da máquina devem ser

w. 69<wãããg®{ii:i=1{FI:íFfân:1;(homologado pela ANVISA) na

ÃiTãT§fN f8%}}38#1;

Rn 5kEn:1?!!!i?á>A:Í3uAçu:Ê>g!!àc&!{áàÊ1k\

EM:j 1 =fão- OO iGUAÇU pwM
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:-Na montagem do aparelho, deverão ser refeitos os
flanges e os isolamentos térmicos;

*Garantia pela Revisão e Manutenção de 12 meses,
estabelecida através de Nota Fiscal, sendo que a
empresa prestadora do serviço deverá realizar
nesse período duas manutenções preventivas;

*0 prazo entre a Retirada e a Instalação da
máquina após a manutenção será de no má2dmo 48
horas;

02 Revisão e Manutenção de Condicionador de Ar, UN
marcas diversas, potênciá de 18.000 BTUs, 24.000
BTUs e 30.000 BTUs. '' 7ga,o'77, 1/@

Na manutenção deverão ser efetuados os seguintes
serviços :

*Revisão e Manutenção Geral, se for necessário á
desmontagem completa e separação de todas as
peças eletrônicas das pe€as mecânicas, para evitar
problemas na parte Qlétrica e eletrônica do '
aparelho;

*Retirada dos componéntes - Condensador e
Evaporador;

*Conferência da carga de Gás na retirada do
aparelho;

*Lavagem dos Radiadores da máquina;

*As peças e componentes da máquina devem ser
lavados com Detergente Neutro, e higienizados com
produto específico (homologado pela ANVISA) na
hora da montagem;

*Na montagem do aparelho, deverão ser refeitos os
flanges e os isolamentos térrnicos;

*Garantia pela Revisão e Manutenção de 12 meses,
estabelecida através de Nota Fiscal, sendo que a
empresa prestadora do serviço deverá realizar
nesse período duas manqtenções preventivas;

*0 prazo entre a Retirada e a Instalação da
máquina após a manuten.ção será de no máximo 48
horas;

03 Carga de gás completa R22 /
Condicionador de Ar, marcas diversas

9.000 BTUs(790/900 gramas)

Wd.1 ( 1

R410 P/
potência de

r1 ’o ea,

’ .:37 gb
J

JOeEMAR ANTONio RizzoN

d:738:EIS::=';gp§{€§j
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alumínio:

alumínio:
Capacitor de fa: 50MF 380/440VAC
alumínio

60MF4m) ;
alumínio

le externa para ar 12.000ventilação u:otor

aR=mm3m
BTUS

display para,aca

Placa de disp: 30.000 BTUS

c IMI
1 /2: norma de fabricação ABNT NBR 7541

J©CEMAR ANm

Carga de gás compléta R22 / R410 p/ 1 UN
Condicionador de Ar, marcas diversas, potência de

12.000 BTUs(800/ 1000 gramas)

s / R410 P/ UN
Condicionador de Ar, marcas diversas, potência de
18.000 BTUs( 1300/ 1500 grunas)

Carga de gás cm
Condicionador de Ar, marcas diversas, potência de
24.000 BTUs

ejmomplé=Hnmm
Condicionador de Ar, marcas diversas, potência de

condicionado SPLIT

1 +;1 aH nr Zl C;fIV An

0

1

07

r\Q T TNTar.

Capacitor 2 UF ventilador 450VAC ar-condicionado
SPLIT

450VAC2,5 UFCapacitor ventilador ar'
condicionado SPLIT
) aO VAC ar-condicionado
SPLIT
Capacitor ventiladorUF 450VAC3,5 ar
condicionado SPLIT
Capacitor 4 UF ventilador 450VAC ar-condicionado
SPLIT

450VACventiladorUF4,5Capacitor ar'
condicionado SPLIT
R>aFúnramar-condicionado
SPLIT

Capacitor de fase IOMF: 380/440VAC c/terminal
alumínio:
Capacitor de fase 20MF: 380/440VAC c/terminal UN
alumínio]

de fase 30MF' 380/440VAC c/terminal UN

fase 40MF 38ccne =ram

17

18

19
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Sensor de degelo e temperatura 5K

Sensor de degelo e temperatura IOK

Sensor de degelo e temperatura 15K

Ventilador interno para ar 12.000 BTUS

Ventilador interno para ar 30.000 BTUS

Lote:3 - REFRIGERADORES E FREEZER

Item Código do f Nome do produto/serviço
produto /
servico

2.500 KM

Qtde Uni ' Preço Preço
d. máxi máximo

mo total
DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL
INDICADO PELA SECRETARIA
RESPONSÁVEL
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

}NÇ'ÃOM.PARA
PREVENTIVA
REFRIGERADORES
FREEZER.

DE
E

.ra oo 3.o osm
)

J

Lote: 4 – LAVADORA E CENTRIFUGA$

Código do
produto/ s
erviço

Nome do produto/serviço Quanti
dade

Uni
dad
e

KM

Preço 1 Preço
má}{im máximo

total0
O LOCALO ATDESLOC.

SECRETARLAPELAINDICADO
RESPONSÁVEL
MÃO DE .OBRA ESPECIALIZADA
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
DE LAVADOURAS, CENTRÍFUGAS
E SECADORA DE ROUPAS. Jooq\3 e (29

Inte: 5 - FOGÕES/ MICRO-ONDAS

Item Código do [ Nome do produto/serviço 1 Quanti 1 Uni
produto/s 1 l dade ' dad
erviço l e

DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL 2.500 KM

Preço Preço
má)dm má}dIno
o total ,

1

INDICADO PELA SECRETARIA
RESPONSÁVEL.
tÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
DE FOGÕÉS

1f1 ][EZ Ã 1C) S 1C) 1: I J11 L : 12C&/Fr1 o\ J)\ /Ykey& 41%@ 053 Já 03099 J

CNPJ: 440.694.aq31 OQ,21 - 19
E-MAIL: Wo.694.293/8881,7@
TELEFONE: qG- 96403, HaII

J©CEMAR AN7€}@#O RiZZ©N

a:HE%(::“gf#;gãXi3
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W 29
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DE INSCRll

19.281.745/0001 -02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NOME

ROSMAR LUIZ RIZZON LTDA

h

RB MATERIAIS ELETRICOS

O

43.216-00 - Instalação e manutenção elétrica 1
amTnMmATmwõMmmhmmmm
47.4243-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0.03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.'n-o-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e
comercial
l47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

DIGO E O DA NATUREZA

206-.2 - Sociedade Empresária Limitada

0
AV TREZE DE MAIO

COMPLEMENTO

CASA LOJA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUN

CRUZEIRO DO IGUACU

0
nei_gomes_apolinario@hotmail.com (46) 84074270

®!AITZAMR

20/11/2013

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/10/2022 às 13:35:18 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
1/1



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná
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Solicitação de Orçamento

A PREFEITURA MUNÉCIPAL DE CRUZEIFRO DO IGUAÇU, inscrita no CNPJ

95 589.230/0001 -44, com sede na Av, 13 de Maio. 906. em Cruzeiro do Iguaçu – PR
por meio do Setor de Compras SOLICITA orçamento conforme descrito abaixo:

Lote 1: Instalação de Condicionador de Ar

Descrição ValorValortJRã

Uaâtári© l T©t:a 1d e

Instalação de Condicionador de Ar 9.000 BTUs, UN
com controle Spbt, 220 volts, quente e frio, com
unidade interna e externa, eficiência energética
A, nacional, sistema de tripla filtragem de ar,
função turbo, display de temperatura digital
eletrônico. No valor da instalação deverá ser
incluso no mínimo: 02 (dois) metros de tubo de
cobre linha de alta, 02 (dois) metros de cobre
linha de baixa, 04 (quatro) metros de isolante
térmico, 01 (um) suporte para a unidade
condensadora, 02 (dois) metros de dreno, 06
(seis} parafusos, arruelas e bucha IO mm. Não
estão inclusos na instalação tomadas, plugues e
instalação elétrica.

02 Instalação de Condicionador de Ar 12.000 BTUs,
com controle Split, 220 volts, quente e frio, com
unidade interna e externa, eficiência energética
A, nacional, sistema de tripla filtragem de ar,
função turbo, display de temperatura digital
eletrônico. No valor da ülstalação deverá ser
incluso no mínimo: 02 (dois) metros de tubo de
cobre linha de alta, 02 (dois) metros de cobre
linha de baba, C)4 (quatro) metros de isolante
térmico, 01 (um) suporte para a unidade
condensadora, 02 {dois) metros de dreno, 06
(seis) parafusos, arruelas e bucha 10 mm. Não
estão inclusos na instalação tomadas, plugues e
instalação elétrica.

UN 20 .LIa).oo 6-oo

03 Instalação de Condicionador de
com controle Split, 220 volts, quente e frio, com
unidade interna e externa, eficiência energética

, A, nacional, sistema de tripla filtragem de ar,
l função turbo, display de temperatura digital
eletrônico. No valor da instalação deverá ser
incluso no mínimo: 02 (dois) metros de tubo de
cobre linha de alta, 02 (dois) metros de cobre
linha de baixa, 04 (quatro) metros de isolante
térmico» 01 (um) suporte para a unidade

UN
06 'ia>' oa bi,boa



080031
s 06
(seis) parafusos, arruelas e bucha 10 mm. Não
estão inclusos na instalação tomadas> pIu Wes e

instalação elétrica.

04 c

e 30.000 BTUs7 com controle Split, 220 volts,
quente e frão, com unidade interna e externa,

I eficiência energética A, nacional, sistema de
tripla filtragem de m, função turbo, display de '

temperatura digital eletrônico. No valor da
instalação deverá ser incluso no mínimo: 02
(dois) metros de tubo de cobre linha de alta, 02
(dois) metros de cobre linha de baixa, 04 (quatro)
metros de isolante térmico, 01 (um) suporte para
a unidade condensadora, 02 (dois) metros de
dreno, 06 (seis) parafusos, arruelas e bucha 10
mm. Não estão inclusos na instalação tomadas>
plug)les e instalação elétrica.

UN 20 ,goa@ @od@

Lote 2: Manutenção de C}ondici©nad©r de Ar

KeiTh De serlção Va!©rVa!©r
U!!ãtár! T©t:a!
0

r
9.000dediversas, potênciarliarcas

' BTUs, 12.000BTUs.

Na mmrutenção deverão ser efetuados os seguintes
serviÇos:

1

*Revisão e Manutenção Geral, se for necessário á
desmontagem completa e separação de todas as
peças eletrônicas das peças mecânicas, para evitar 1

problemas na parte elétrica e eletrônica do
aparelho;

*Retirada dos componentes - Condensador e

Evaporador ;

*Conferência da carga de Gás na retirada do
aparelho;

=Lavagem dos Radiadores da máquina;

*As peças e componentes da máquina devem ser
lavados com Detergente Neutro, e higienizados com



000032
produto especLqco (homologado pela ANVISA) na
hora da montagem;

*Na montagem do aparelho, deverão ser refeitos os
ílanges e os isolamentos térmicos;

*Guantia pela Revisão e Manutenção de 12 meses,
estabelecida através de Nota Fiscal, sendo que a
empresa prestadora do serviço deverá realizar
nesse período duas manutenções preventivas;

*0 prazo entre a Retirada e a Instalação da
máquina após a manutenção será de no máximo 48
horas ;

02 Revisão e Manutenção de Condicionador de Ar, i UN
marcas diversas, potência de 18.000 BTUs, 24.000
BTUs e 30.000 BTUs.

60
3(D..ap :

1

Na manutenção deverão ser efetuados os seguintes
serviÇos:

*Revisão e Manutenção Geral, se for necessário á

1 desmontagem completa e separação de todas as
1 peças eletrônicas das peças mecânicas, para evitar
problemas na parte elétrjca e eletrônica do
aparelho ;

*Retirada dos componentes - Condensador e
Evaporador;

*Conferência da carga de Gás na retirada do
aparelho ;

*Lavagem dos Radiadores da máquina;

*As peças e componentes da máquina devem ser
lavados com Detergente Neutro, e higienizados cgm
produto específico (homologado pela ANViSA) na
hora da montagem;

=Na montagem do aparelho, deverão ser refeitos os
flanges e os isolamentos térmicos;

1 *Garantia pela Revisão e Manutenção de 12 meses,
1 estabelecida através de Nota Fiscal, sendo que a
i empresa prestadora do serviço deverá realizar
nesse período duas manutenções preventivas;

*0 prazo entre a Retirada e a Instalação da
máquina após a manutenção será de no máximo 48
horas;

03 Carga de gás completa R:22 / R410 p/
Condicionador de AJ, marcas diversas, potência de
9.000 BTUs(700/900 grunas)

UN 15

rda#11;1
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06

07

08

12

1'2

C&ga de gás completa IQ2 / R410 P/
Condicionador de Ar, marcas diversas, potência de
12.000 BTUs(800/ 1000 gramas)

R410 P/ UNCarga de gás completa R22 /
Condicionador de Ar, marcas diversas, potência de
18.000 BTUs(1300/ 1500 gramas)

Carga de gás completa R:22 / 11410 p/
Condicionador de Ar, marcas diversas, potência de
24.000 BTUs

UN

Carga de gás completa R22 / R410 p/
Condicionador de Ar, marcas diversas, potência de
30.000 BTUs(2400 gramas)

UN

} Capacitor 1 ,5 UF ventilador 450VAC
condicionado SPLIT

UNar-

Capacitor 2 UF ventilador 450VAC ar-condicionado 1 UN
SPLIT
Capacitor ventilador2,5 450VAC ar
condicionado SPLIT
Capacitor 3 UF ventilador 450VAC ar-condicionado UN
SPLIT

UN

n'NI

iEr\\ r /\ in\ventilador ar-
! condicionado SPLIT
Capacitor 5 UF ventilador 450VAC ar-condicionado
SPLIT

Capacitor t Mn®@RmaTeim
aluminio
m-e)@íém\nTm
alumínio'
CaFMiimne m
alurrúnio'
ana itor d=iFFe
alumülio'
E;a @mM;m
alurnüüo'
da:m/e
alurnínio'
1aim;ã7m
BTUS
MotoNém-m
BTUS
Placa de display para ar 12.000 BTUS

PlacaT;) a

e ;M de
1/2” – norma de fabricação ABNT NBR 7541
Sensor de degr Rã-E

BOO.CO Bx@ ,
10

1 FM 3/
20

15;o a }lw
10

2';(w2'
10

15 -90
10

/'fo_
10

1.a

@
~)oo©>
aoo.oo

10
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a

6

5 DO 792c
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a6.
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a
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:<)40 150~

?@bd bIn'}



000034

Sensor de degelo e temperatura 10K

Sensor de degelo e temperatura 15K

Ventilador interno para ar 12.000 BTUS

Ventilador interno para ar 30.000 BTUS

Lote:3 - REFRIGERADORES E FREEZER

IEem Código do
produto /
serviÇO

Nome do produto/serviço Qtde Uni : Preço
d. 1 mAI

=(

Preço
máximo
total

Loma

1 DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL
INDICADO PELA
RESPONSÁVEL.

SECRETARIA
2.500

,A. 00
H2 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA , 400

PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE
REFRIGERADORES E
FREEZER. 60'q) M),000\

Lote: 4 – LAVADORA E CEiVTRiFUOAS

Item Código do
produto/
servico

Nome do produto/serviço Quant Uni
idade dad

Preço
mAI
mo

keço
máximo
total

DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL
e

2.500 KM
IN DIC:ADO PELA SECRETARIA
RESPONSÁVEL.
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA
PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE
LAVADOURAS, CENTRÍFUGAS
E SECADORA DE ROUPAS.

/4' M M/000
2 400 H

30&B , 11).oo0

Lote: 5 – FOGÕES/MICRO-ONDAS

Item Código do Nome do produto/serviço
produto /
ser\aço

Quant i Uni Preço ' Preço
idade 1 dad mAI

e
2.500 KM

má>amo
totd1110

DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL
INDICADO PELA SECRETARIA
RESPONSÁVEL

O DE OBRA ESPECIALIZADA
MANUTENÇÃOPARA

PREVENTIVA DE FOGÕES

RAZÃO SOCIAL: Q@#v&7
4:IP

/W20 fF99r
CNPJ : €? ã81 }qs com -OI

@íüow . &ha%%@ Çwtp€';/-crE'ivIAI L: gQ§MÃm LM97i:
R922<3W tTÊ3Â\.TELEFONE : '46.364 (8.é

56Q o1'\*:*' AVENIDA 13 DE MAiO. 1007 - CENTRO

ELU ; E 1 R o D 8 5 : 8:89u8 n o = pA9 RêHj
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Pesquisa realizada entre 1 0/1 0/2022 1 5:54:05 e 10/1 0/2022 16:08:13

Rei,it!SÍlrJ gerado no f1+6 + C/ 10;=0:1= 1 3 03:35 (IP I'::O.7.2 5.O}

Em conformidade com a Instrução Normativa N'’ 73 de 05 de Agosto de 2020.

Item Preços

1

Quantidade

10 Unidades

Preço

Estimado
Percentual Preço

Máximo

R$ 400.00

Total

R$ 4.000.001)tnstalação de Condicionador de Ar 9,000 BTUs,

com controle Split. 220 volts, quente e
frio, com unidade interna e externa, eficiência

energética A, nacional, sistema de tripla filtragem
de ar, função turbo, display de temperatura
digital eletrônico

R$ 400.00 (un)

2) Instalação de Condicionador de Ar 12.000 BTUs,

com controle Split. 220 volts. quente e

frio. com unidade interna e externa. eficiência

energética A nacional. sistema de tripla filtragem
de ar, função turbo, display de temperatura
digital eletrônico.

1 20 Unidades R$ 400.00 (un) RS 400.OO R$ 8.000,00

3) Instalação de Condicionador de Ar 38.000 BTUs,

com controle SpliC 220 volts. quente e

frio. com unidade interna e externa. eficiência

energética A, nacional. sistema de tripla filtragem

de ar, função turbo, display de temperatura
digital

1 6 Unidades R$ 400,00 (un) - R$ 4üa.aa R$ 2.4aa.aa

4) Instalação de Condicionador de Ar 24.000 BTUs

e 30.000 BTUs. com controle Split. 220
volts. quente e frio. com unidade interna

e externa, eficiência energética A. nacional,

1 20 Unidades RS 442.62 (un) - R$ #12,62 RS 8.852,40

Valor Global: R$ 23.252.40

Detalhamento dos Itens

E?lalôHo gerado no dia 10/10/2022 16:08:35 (Ip: 200.72.50)
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Quantidade

10 Unidades

Quantidade

20 Unidades

Descrição 81 11 ii

lnstalação de Condicionador de Ar 9.000 BTus. com controle split, 220 volts, quente e Rio. com unidade interna e externa.Biciênc

ia energética A, nacional, sistema de tripla filtragem de ar, função turbo, display de temperatura digital eletíõnico. No valor da inst
alação deverá ser incluso no mínimo: 02 (dois) metros de tubo de cobre linha de alta, 02 (dois) metros de cobre linha de baixa. 04

(quatro) metros de isolante térmico. 01 (um) suporte para a unidade condensadora. 02 (dois) metros de drena. 06 (seis) parafuso
s. arruelas e bucha 10 mm. Não estão inclusos na instalação tomadas, plugues e instalação elétrica.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Ina 1 An. 5' da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão:

Objeto

Descrição:

CNPJ

12.39g.064/0001 .96

• VENCEDOR *

30.296.870/0001 .1 0

32.61 6.148/000141

13.823.634/0001-96

2g.41 5.956/0001.36

15.660.263/0001.02

07.900.357/0001.75

Descrição

Instalação de Condicionador de Ar 12.000 BTUs, com controle Split 220 volts. quente e frio. com unidade interna e externa, eficiê

ncia energética 4 nacional, sistema de tripla filtragem de ar. função turbo. display de temperatura digital eletrônico. No valor da in

stalação deverá ser incluso no mínimo: 02 (dois) metros de tubo de cobre linha de alta, 02 (dois) metros de cobre linha de baixa.

04 (quatro) metros de isolante térmico, Of (um) suporte para a unidade condensadorar 02 (dois) metros de drena. 06 (seis) paraf

usos, arruelas e bucha 10 mm. Não estão inclusos na instalação tomadas. plugues e instalação elétrica.

Píeço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc 1 Art 3' da tN 73 de 05 de Agosto de 2020

RelatóHo gerado no dIa 10/10/2022 16:08:35 (IP: 200.72.50)
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R$ 400.00

09/09/2022 09:00MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação. Ciência e Tecnologia do EspIrito Santo

ifes - Campus Linhares

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados

de manutenção preventiva, manutenção corretiva, instalação, remoção,

desinstala<,ão e realocação de aparelhos de ar condicionado do !FES campus

Linhares conforme condições. quantidades e exigências estabelecidas no Edital e

seus anexos.

Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede
/ Sistemas) - Serviço de instalação de ar condicionado, tipo split Hi'WaI.

convencional ou inverter, 7.500 a 12.000 btu's.

Data:

Modalidade: Pregão Eletrônico

NÃOSRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Fonte:

N'’Pregão:22022 / UASG 158420

2/8

Link Ata

12/09/2022 09:30

www .comprasgover namentais.gov

br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: ES

Valor da Proposta FinalRazão Social do Fornecedor

R$ 340,00CONSERVE SERVICE - LIMPEZA E TRANSPORTE EIRELI

R$ 360.00

R$ 400.00

ROBSON S LACERDA

RENOVA COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR

CONDICIONADO LTDA

R$ 400.00PRO.SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS LTDA

R$ 400.00ANDERSON MATIAS CL[MATIZACAO

R$ 600.00

R$ 650,00

A & A CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA

MADE r.OMERCIO DE EQuiPAMENTOS E SERVICos LTDA

Observação

R$ 400.00

Data: 09/09/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

2/4



órgão:

Objeto:

Descrição

CNPJ

12.399.064/0001 .96

* VENCEDOR *

30.296.870/0001 -10

32.63 6.148/000141

13.823.634/0001 -96

29.41 5.956/0001.36

15.660.263/0001 -02

07.900.357/0001 -75

Quantidade

6 Unidades

Descrição

Instalação de Condicionador de Ar 18.000 BTUs. com controle Split, 220 volts, quente e frio, com unidade interna e externa, eficiên

cia energética A. nacional, sistema de tripla filtragem de ar, função turbo, display de temperatura digital eletrônico. No valor da inst

alação deverá ser incluso no mínimo: 02 (dois) metros de tubo de cobre linha de alta. 02 (dois) metros de cobre linha de baixa. 04 (

quatro) rnetros de isolante térmico, 01 (um) suporte para a unidade condensador& 02 (dois) metros de drena 06 (sds) parafusos,

anuelas e bucha ID mm. Não estão inclusos na instalação tomadas, plugues e instalação elétrica

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc 1 Art 5' da IN 73 de 05 de i\gosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA [DUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
ifes . Campus Linhares

Objeto: Contratação de empresa especIalizada para prestação de serviços continuados

de manutenção preventiva. manutenção corretiva. instalação. remoção.

desinstalação e realoc:ação de aparelhos de ar condicionado do IFES cafnpus

Linhaíes confoífne condiçõest quantIdades e exigências estabelecidas no Edital e
seus anexos

Descrição: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção _ (Parede
/ Sistemas) ' Serviço de instalação de ar condicionado, tIPO split HI_Wall,

convencional ou inverter. 7.500 a 12.000 btu' s.

CNPJ

12.399.064/0001.96
' VENCEDOR *

30.296.870/0001 -10

B?laüdo gerado no dia 10/10/2022 16:08:35 (Ip: 200.72.50)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria ExecutIva

Subsecretarta de PlaneJamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação. Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

ifes . Campus Linhares

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados

de rnanutenção preventiva. manutenção corretiva. instalação, remoção.

desin$talac,ão e realocal,ão de aparelhos de ar condicionado do IFES campus

Linhares conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e
seus anexos,

Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede
/ Sistemas) . Serviço de instalação de ar condicionado. tipo split Hi-Wall,

convencional ou inverter. 7.500 a 12.000 btu's

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Fonte:

Quantidade:

Unidade:

UF:

Razão Social do Fornecedor

CONSERVE SERVICE . LIMPEZA E TRANSPORTE EIREU

ROBSON S LACERDA

RENOVA COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR

CONDICIONADO LTDA

PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS LTDA

ANDERSON MATIAS CLIMATIZACAO

A & A CUM ATIZACAO DE AMBIENTES LTDA

MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

Data:

Modalidade:

SRP;

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Fonte:

Quantidade:

Unidade:

UF:

Razão Social do Fornecedor

CONSERVE SERVICE - LIMPEZA E TRANSPORTE EIRELI

ROBSON S LACERDA

&819837
2/8

1.ink,Ata

12/09/2022 09:30

Nt>Pregão:22022 /

www.comprasgovernamentais.gov
br

5

UNIDADE

ES

Valor da Proposta Final

RS 340.00

R$ 360.OO

R$ 400,00

RS 400.OO

R$ 400,00

R$ 600,00

R$ 650,00

Observação

R$ 400.00

09/09/2022 09:00

Pregão EletrônIco

NÃO

N'’Pregão:22022 / UASG: 158420

2/8

Link. Ata

12/09/2022 09:30

www.comprasgovernamenta is.gov
br

5

UNIDADE

ES

Vator da Proposta Final

R$340,OO

RS 360.00

3/4



000389Vãlor da Propoêta FinalCNPJ Razão Social do Fornecedor

32.61 6.1 48/000341 RENOVA COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR

CONDICIONADO LTDA

RS 400,00

13.823.634/0001 -96 PRO.SERVICE SERVICOS PROFISSION AIS E ESPECIALIZADOS LTDA R$ 400.00

29.41 5.956/0001-36 ANDERSON MATIAS CLIMATIZACAO R$ 400.00

R$ ÕOO,OO

R$ 650,OO

15.660.263/000 1 -02 A & A CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA

07.900.357/0001 -75 MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

Quantidade

20 Unidades

Descrição Observação

Instalação de Condicionador de Ar 24.000 BTUs e 30.000 BTus. com controle Split 220 volts. quente e frio. com unidade interna e

externa. eficiência energétIca A. nacional. sistema de tripla filtragem de ar. função turbo, display de temperatura digital eletrônico,
No valor da instalação deverá ser incluso no mínimo: 02 (dois) metros de tubo de cobre linha de alta. 02 (dois) metros de cobre it

nha de baixa, 04 (quatro) metros de isolante térmico, 01 (um) suporte para a unidade conden$adora, 02 (dois) metros de drena. 0

6 (seis) parafusos. êrruelas e bucha la mm. Não estão inclusos na instalação tomadas. plugues e instalação elétri@.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. 1 Art. 50 da fN 73 de 05 de J\gato de 2020

R$ 442.62

Órgão: MINISTÉRiO DA DEFESA

COMANDO DA MARINHA

Grupamento de Navios Hidroceanográficos

Objeto: Contratação de serviços não continuados para melhoria e rnanutenção dos

compartimentos habitáveis.

Descrição: Instalação e montagem - móveis . artefatos metálicos . Instalação e

fornecimento de difusores de saída de ar da ventilação do ar condIcionado em

alumínio. com o fornecimento da mesma. modelo HDR-A (tamanho T-X), marca

Seimmei (similar ou superior). Deve possuir regulagem de vazão e possIbilidade

da retirada do miolo sem a necessidade de ferramentas. O serviço consiste na

rerrloção da saida de ar danificada e instalação da nova no local ou instalação de

uma nova saída de ar em um local que não tinha. com o fornecimento de todos

os itens necessários para o seu perfeito funcionamento.

CatSer: 17302 - INSTALACAO E MONTAGEM . MOVEIS / ARTEFATOS METALICOS

Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

26/04/2022 09:30

Pregão Eletrônico

SIM

N'’Pregão:132021 / UASC3:751200

/19

LInk Ata

10/05/2022 16:33

12/05/2022 IO'40

www.comprasgovernamentais.gov
br

Quantidade:

Unidade:

UF:

395

Unidade

RJ

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

06.222.208/0001.31

* VENCEDOR -

VAN EDIL COMERCiO DE AUMENTOS E SERVICOS DE MAQUINAS E DECORACOES LTDA R$ 417.5C

08.318.369/0003.59 ROMARFEL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 418,00

R$ 419.SO05.434.521/0001 -70 ENGEWORK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI

27.292.357/000147 A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA RS 465.73

R$ 465,73

RS 466,00

35.645.707/0001 -30 LC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELf

17.298.685/0003.05 AMO SERVICOS GERAIS LTDA

5?lltór9.gerado no dia 10/1a2022 16:08:35 (IP: 200.72.50)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.
0800

Pesquisa realizada entre 1 1/1 0/2022 1 3:22:25 e 1 3/10/2022 09:28:38

}{eiti: cf 1,) 9 €: r : 1 :j( 3 rl(. .j;( 1 : :ji 1 1) ; ' Til '.1:1 0

Em conformidade com a Instrução Normativa N'’ 73 de 05 de Agosto de 2020.

Item Preços

1) Revisão e Manutenção de Condicionador de Ar,

marcas diversas. potência de 9.000 BTUS,12.000BTUs.

Na manutenção deverão ser efetuados os seguintes
serviços:

1

2) Revisão e Manutenção de Condicionador de Ar,

marcas diversas. potência de 18.000 BTUs. 24.000

BTUs e 30.000 BTUs. Na manutenção
deverão ser efetuados os seguintes serviços

3) Carga de gás completa R22 / R410
p/ Condicionador de Ar. marcas diversas, potência
de 9.000 BTUs(700/900 gramas)

4) Carga de gás completa R22 / R41 0

p/ Condicionador de Ar. marcas diversas. potência
de 12.000 BTUs(800/1 000 gramas)

5) Carga de gás completa R22 / R410

p/ Condicionador de Ar, marcas diversas, potência
de 18.000 BTUs(1300/1 500 gramas)

6) Carga de gás completa R22 / R41 C)

p/ Condicionador de Ar, marcas diversas. potência
de 24.000 BTUs

1

l

1

1

1

7) Carga de gás completa R22 /R41 0

p/ Condicionador de Ar, rnarcas diversas, potência

de 30.000 BTUs(2400 gramas)

8) Capacitor 1,5 UF ventilador 450VAC ar.condicionado SPLIT

9) CapacItor 2 UF ventilador 450VAC ar-condicionado SPLIT

10) Capacitor 2,5 UF ventilador 450VAC ar-condicionado SPLIT

ll> Capacitor 3 UF ventilador 450VAC ar.condicionado SPLIT

12) Capacitor 3,5 UF ventilador 450VAC ar.condicionado SPLIT

13) Capacitor 4 UF ventilador 450VAC arqondicionado SPLiT

14) CapacItor 4.5 UF ventilador 450VAC ar-cQr,dic,Qnado SPLiT

15) Capacitor 5 UF ventilador 450VAC arqondicianado SPUT

16) CapacItor de fase rOMF 380/440VAC c,'te,mi.,1 (al„mini,)

1

1

1

1

1

1

l

1

1

1

5?lltóNo gerado no dia 1 NIO/2022 09:31 :42 (IP: 200.7.250)
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Preço
Estimado

R$ 245,50 (un)

Preço
MáximoQuantidade Percentual Total

R$ 14.730.00RS 245.5060 Unidades

R$ 309.3960 Unidades RS 18.563,40RS 309.39 (un)

RS 252.50R$ 252,5a (un)15 Unidades R$ 3.787.50

30 Unidades R$ 252,50 (un) R$ 252.50 RS 7.575,00

R$ 297.00 (un)10 Unidades R$ 2.970.00RS 297.00

10 Unidades RS 369.00 (un) R$ 3,690.00R$ 369.00

20 Unidades R$ 369,00 (un) R$ 369,00 R$ 7.380.00

10 UnIdades RS 26.40 (un)

R$ 15,aa (un)

R$ 15.08 (un)

R$ 20.69 (un)

R$ 20,69 (un)

R$ 20,69 (un)

R$ 20.69 (un)

RS 20,69 (un)

R$ 26.68 (un)

RS 261,00RS 26.10

R$ 15.OO

R$ 15.08

R$ 20.69

RS 20,69

R$2Ü.69

R$ 2a,69

RS 2a.69

RS 26,68

15 Unidades RS 225,00

10 Unidades RS 150.80

R$ 206.90

R$ 206.90

RS 206,90

10 Unidades

10 Unidades

10 Unidades

10 UnIdades

10 Unidades

R$ 206.90

RS 206,90

RS 266.8010 Unidades
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1 10 Unidades R$ 32.05 (un)17) Capacitor de fase 20MF 380/zHOVAC c/terminal (alumínio

18) Capacitor de fase 30MF 380/440VAC c/termInal (alumínIO)

19} Capacitor de fase 40MF 380//UOVAC c/terminal (aluminio)

20) Capacitor de fase 50MF 380,/440VAC c/termInal (alumÍnio)

21) Capacitor de fase 6DMF 380/&+C)VAC c/terminal (alumínio)

1

1

l

1

122) Motor de ventilação unidade externa para ar

12.000 BTUS

1 2 Unidades R$ 326.30 (un)23) Motor de ventilação unidade externa para ar
30.000 BTUS

1

1

1

24) Placa de dIsplay para ar 12.000 BTUS

25) Placa de dIsplay para ar 30.000 BTUS

26) Tubo de cobre sem costura, diâmetro externo

de 1/2' – norma de fabricação ABNT

NBR 7541

1

l

1

l

l

27) Sensor de degelo e temperatura SK

28) Sensor de degelo e temperatura 1 OK

29) Sensor de degelo e temperatura 15K

30) ventilador interno para ar 12,000 BTUS

31) Ventilador interno para ar 30.000 BTUS

Detalhamento dos Itens

Quantidade

60 Unidades

Descrição

Revisão e Manutenção de Condicionador de Ar, marcas diversas, potência de 9.000 BTUs,12.000BTUs. Na manutenção deverão

ser efetuados os seguintes serviços: *Revisão e Manutenção Geral, se for necessário á desmontagem completa e separação de t
odas as peças eletrônicas das peças mecânicas, para evitar problemas na parte elétrica e eletrônica do aparelho; *Retirada dos c
omponentes - Condensador e Evaporador; *Conferência da carga de Gás na retirada do aparelho; *Lavagem dos Radiadores da rn

áquinâ; *As peças e componentes da máquina devem ser lavados com Detergente Neutro. e higienizados corn produto especifico
{homologado pela ANVISA) na harã da montagem; *Na montagem do aparelho, deverão ser refeito$ os flanges e os isolamentos t

éímicos; *Gaíantia pela Revisão e Manutenção de 12 meses. estabelecida através de Nota Fiscal, sendo que a empresa prestado

ta do selviço deverá realizaF nesse período duas manutenções preventivas; *0 prazo entre a Retirada e a Instalação da máquina
após a rnanutenção será de no máximo 48 horas;

Preço (Compras Governamentais) 1 : Mediana das Propostas Finais
Inc. 1 Mt. P da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFErruRA MUNiCIPAL DE ARAPUTAN CIA/MT

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada

em Píestação de Sewiços na Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar,

em atendimento à demanda das Secretarias MunicIpais.

5?Ilusão gerado no dIa lalw2022 09:31:42 (IP: 200.7250)

:;iIIl1:n=1: : 1:;i::i:1IT1::::5?!:1:1:/2::P:a: ::fehnX!=!!oK??:T:::;;1:1:2:l1EEU:9?291Sy;88SET:!jdbtNJ:RE:BBb MB h in h 2 %2521CM7 N 8 q Fn 6 La17 Nn na raM %253 dW

R$ 32.05 RS 32a,5a

080 040
R$ 38.40 RS 384.00RS 38.40 (un)10 Unidades

1 0 Unidades R$ 563,00

RS 650.00

R$ 56,30

R$ 65.00

R$ 56.30 (un)

R$ 65.00 iur\)10 Unidades

R$ 1.210.20

RS 840,00

R$ 121.02

R$ 420.00

R$ 121,02 (un)

R$ 420,00 (un)

30 Unidades

2 Unidades

. R$ 326,30 R$ 652,60

RS 560.00R$ 280.00

R$ 329.00

R$ 44.1 5

R$ 280.00 (un)2 Unidades

R$ 658,00

RS 2.207,50

RS 329.Qa (un}

R$ 44.15 (un)

2 Unidades

50 Unidades

R$ 1.801.90R$ 180.19

R$ 180.1g

R$ 180,19 (un)10 Unidades

10 Unidades RS l.80 1.90

RS l.gOI.gO

R$ 180.19 (un)

R$ 380.19

RS 210.50

RS 367.50

R$ 180,19 (un)10 Unidades

R$ 421,00

RS 735.00

RS 210,50 (un)

R$ 367.50 (un}

2 Unidades

2 Unidades

Valor Global: R$ 75.241,50

l@õTõ?É

Observação

R$ 245.50

Data: 02/09/2022 09:oo

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N'Pregão:442022 /UAS(,'988989
Lote/Item /14

Ata: Link Ata
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Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza . SERVIC;O DE

MANUTENÇÃO DE APARELHO/ SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, DO TIPO

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 22.000 BTUS. COM MANUTENÇÃO

CORRETIVA E PREVENTIVA (LIMPEZA GERAL NO SISTEMA. LUBRIFICACÃO DOS

ELETROS VENTILADORES. REVISÃO DA PARTE ELETRICA),

2771 . AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS / LIMPEZA

Adjudicação:

Fonte, 11::,7:::.Fi:,’::DÃO.e.&i
br

Quantidade:

Unidade:

UF:

32

CatSer:
UNIDADE

MT

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

12.399.064/0001.96
* VENCEDOR *

CONSERVE SERVICE . LIMPEZA E TRANSPORTE EIRELI R$ 125.60

25. 191.599/0001 -1 9 G. V. DE ABREU SILVA EIRELI RS 180.00

43.720.253/000142 M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 243.00

R$ 248,0033.823,634/0001 .96 PRO.SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS LTDA

1 4.049.599/0001.62 A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 270.00

R$ 2.000.0016.925.627/0001 -93 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

IR

Quantidade

60 Unidades

Descrição Observação

Revisão e Manutenção de Condicionador de Ar. marcas diversas. potência de 18.000 BTUs. 24.000 BTUs e 30.000 BTUs. Na man

utenção deverão ser efetuados os seguintes serviços: *Revisão e Manutenção Geral, se for necessário à desmontagem completa

e separação de todas as peças eletrônicas das peças mecânicas, para evitar problemas na parte elétrica e eletrônica do aparelho

: *Retirada dos componentes - Condensador e Evaporador; *Conferência da carga de Gás na retirada do aparelho; *Lnvagem dos

Radiadores da máquina; *As peças e componentes da máquina devem ser lavados com Detergente Neutro, e higienizados com p

reduto específico (homologado pela ANVISA) na hora da montagem; *Na montagem do aparelho. deverão ser refeitos os flanges

e os isolamentos térmicos; *Garantia pela Revisão e Manutenção de 12 meses. estabelecida através de Nota Fiscal. sendo que a

empresa prestadora do serviço deverá realizar nesse perIodo duas manutenções preventivas; *0 prazo entre a Retirada e a Instal
ação da máquina após a manutenção será de no máximo 48 horas;

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
inc. 1 Art. 5a da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA

Objeto: RegistFO de Preços para eventual contratação de Serviço especiaIIzado na

instalação. desinstalat,ão, manutenção preventiva e corretiva com eventual

substituição de peças de centrais de ar e ar condicionado para suprIr as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e das Unidades vinculadas..

Descrição: At condicionado - manutenção sistema central . MANUTENÇÃO PR[vENTlvA
DE APARELHO DE 90.000 BTUS. Especificação. manutenção preventIva de

aparelhos de centrais de ar de 90.000btus. incluindo limpeza em geral com
produto desincíustaste. lubrificação e revisão geral eletro mecânica com recarga
de gás e manutenção elétrica e eletrônIca se necessario.

CatSer: 22454 ' AR CONDICIONADO - MANUTENCAO SISTEMA CENTRAL

R$ 309.39

Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

03/05/2022 09:00

Pregão Eletrônico

SIM

Napregão.352022 / UASG:927495

1 /19

LinlçAta

30/05/2022 10-13

30/05/2022 IO'40

www .cornprasgovernamentais.gov
.t)r

80Quantidade:

Unidade:

UF

UNIDADE

PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

83.339.556/0001 -34 BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIREU

Valor da Proposta Final

15.375.259/0001.94
’ VENCEDOR '

FENIX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUipAMENTos LTDA

RS 130,OO

RS 145.00

26.077.955/0003.30 BRUNO ARAUJO DOS PASSOS

11 ,489.784/000180 PARAFRIOS REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 150.OO

R$ 220.00

5?latóHo gene no dIa 191ty2022 09:31:42 (Ip: 200.7250)

:1iB1:ula: :: 11 5x11::i :1}:1:::E15: b:::IT;ê:5:3 :FÉPIXI2:leK??:T:::1::1:111:: $3g:b:a%g;glgbT:!âdÃNêgf;= 18IUgRM 8 ht nh 2 % 2521CM7 N8 q FHdpl 6 d 7 Ni ann mK We/8253 dW
11.287.970/0001-36 MC LEOTTI EIRELI

R$ 309,OO
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CNPJ

34.792 .063/0001.25

19.104.617/000185

1 3.624.694/0001 -80

44.818.804/0001.78

31.387.209/0001.83

Razão Social do Fornecedor

L. A. QUEIROZ EIREU

CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

FELIPE S DE MORAES

J S TAVARES NEED SERVICOS LTDA

PROLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Valor@ @.a 842
RS 309,77

R$ 350.00

RS 442.53

R$ 442,53

R$ 442.53

Quantidade

15 Unidades

Descrição

Carga de gás completa R22 / FR41C) p/ Condicionador de Ar, marcas diversas, potência de 9.000 BTUs(700/900 gramas)

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. 1 Art. 5'’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada

em Prestação de Serviços na Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar.

em atendimento à demanda das Secretarias Municipais.

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza . SERVICO DE CARGA

DE GAS COMPL FIA . GAS R41 o

CatSer: 2771 ' AR coNDicioNADa ' MANUTENCAO DE SISTEMAS / LIMPEZA

R$ 252.50

Data: 02/09/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

gRP: SIM

Identificação: N'’Pregão: 442022 /UASG 988989

Lote/Item: /40

Ata: Link_Ata

Adjudicação: 12/09/2022 09:39

Fonte: www.comprasgovernamentaIS.gov,

br

Quantidade: 128

Unidade: UNIDADE

UF: MT

CNPJ

12.399.064/0001.96

' VENCEDOR *

27.298.497/0001 -22

25.1 gl .599/0001 -19

38.255.206/0001 -35

13.823.634/000146

43.720.253/0001 -42

14.049.599/0001.62

16-925.627/0001.93

Razão Social do Fornecedor

CONSERVE SERVICE . LIMPEZA E TRANSPORTE EIRELI

Valor da Proposta Final

ns 8z90

BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA

G. V. DE ABREU SILVA EIRELI

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO

PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS LTDA

M5 COMERCIO E SERVI(,'CJS LTDA

A.W.6 COMERCIO E SERVI(.'OS LTDA

ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREU

RS 83.00

R$ 200,OO

R$ 250.00

R$ 255,00

RS 255.00

RS 255,OO

RS 2.000.00

@

Quantidade

30 Unidades

Descrição

Carga de gás compteta R22 / F441091 Condicionador de Ar, marcas diversas. potência de 12.000 BTUs(800/1000 gramas)

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. 1 Art 5a da IN 73 de 05 de Agosto de 3020

R$ 252,50

E?L?lód:.qfmdo no dIa 13/10/2022 09:31:42 (IP: 200.7.2.50)

:l9:81:nV3: : : : :1::ig11:1:5:1k:::IT/og: 1=2 :1:Fo:X1=3leK??:7==::Il:1:bE$2:2gl2#8 giga 8881su:#::21=83 kM 8 ht nh 2 % 252 EM7 N 8 q F nhl 6d 7 MIn n mK tWo/253 dM 4/22



Quantidade

10 Unidades

RelatórIo gerado no dia 13/10/2022 09:31:42 (IP: 200.7.2.50)

S1>digo Vallga po: wAMztyoL7A5m%21BD30deD9hV8mbN 1{gfmus01xPRHRM8hlnh2%8cM7N8qFf8vcL6d7NiQnnmKw%3d
htlpJAnw'bancodeprecw.com.bdCedKiadoAu tenUMadeãokennyAMzVoL7A5m%252nD300;DghvambNKgfmL'soix;iRl;RM8htnh2%252í(#M7N8qFf8vct_6d7NiQnnrnKvlg%253d@

órgão:

Objeto:

PREFErruRA MUNiCIPAL DE ARAPUTANG A/MT

Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada

em Prestação de Serviços na Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar.
em atendimento à demanda das Secretarias Municipais..

Ar Condicionado . Manutenção de Sistemas / Limpeza - SERVICO DE CARGA

DE GAS COMPLETA . GAS R41 O

2771 . AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS / LIMPEZA

Descrição:

CatSeí:

Razão Social do FornecedorCnPJ

CONSERVE SERVICE - LIMPEZA E TRANSPORTE EIRELI12.399.064/0001 -96

* VENCEDOR *

BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA27298.497/000 1-22

G. V. DE ABREU SILVA EIRELI25.191 .599/COOI.19

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO38.255.206/0001.35

PRO.SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS LTDA13.823.634/0001-96

M5 COMERCIO E SERVICOS LTDA43.720.253/0003 '42

A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA14.049.599/0001.62

ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI1&925.627/0001.93

Descrição

Carga de gás completa R22 / R410 p/ CondIcionador de Ar. marcas diversas, potência de 38.000 BTUs(1300/1500 gramas)

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. 1 Art 5') da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: NREF.MUN.DE RIO DOCE

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada

para prestação de serviços InstalaÇão, manutenÇão preventiva e corretiva de

aparelhos de ar condicionado tipo SpIIt e cortina de ar condIcionado.

Descrição: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede

/ Sistemas) - Manutenção preventiva de condicionador de ar split de 9.000 btus:

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 emporador, limpeza do filtro de ar, IImpeza dos ventIladores (axIal

e centrííugo), 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 cerRrífugo) e tarnpas dos

compartimentos. limpeza quimica do equipamento. SUbStitUIÇãO da fita de

isolação.

C:atSer: 2020 - AR CONDICIONADO .

INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE /
SISTEMAS)

CNPJ Razão Social do Fornecedor

18.486.327/0001-28
* VENCEDOR *

DiTaR DAMAscENO NETO . GESTAO DE EQUiPAMENTos MEDico-HospiTALARES

Data:

Modalidade:

gRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Fonte:

Quantidade:

Unidade:

UF:

Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Item,

Ata:

Adjudicação:

Hornologação:

Fonte:

Quantidade:

Unidade:

UF:

:i::rE: i::188 o 043
SIM

N'’Pregão:442022 / U ASG:988989

/40

Link Ata

12/09/2022 09:39

www .compíasgoveínamentais .gov

128

UNIDADE

MT

Valor da Proposta Final

ns 82.go

RS 83.00

R$ 200,00

RS 250.OO

RS 255,00

RS 255.00

RS 255.00

RS 2.000.00

Observação

R$ 297.00

29/08/2022 09:00

Pregão Eletrônico

SIM

N'’Pregão:242022 / UASG:985099

1/12

Link Ata

02/09/2022 13:54

09/09/2022 IO'43

www .comprasgovernamentaIS.gov
.br

22

UNIDADE

MG

Valor da Proposta Final

RS 219.00

5 1 22



CNPJ Razão Social do Fornecedor „@8;@,8.&&„.
R$ 220,0043.422.595/0001 .86 BRUNA DA COSTA PORTO

24.125.693/0001-07 DENIO FELIX UTSCH - EIREU RS 297.OO

RS 305.6023 ,61 3.943 /0001 -70 SMART LINK SOLUCOES EIRELI

16.925.627/0001.93 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREU R$ 1.000.00

Quantidade

10 Unidades

Descrição Observação

Carga de gás completa f122 / R41 C) p/ Condicionador de Ar. marcas diversas. potência de 24.000 BTUs

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. 1 AR 5' da IN 73 de 05 de Agosto de :020

R$ 369,00

Ó,gã„ NREF.MUN,DE RIO DOCE

lbjeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especiaIIzada

para prestação de serviÇos InstalaÇão, manutenÇão preventiva e corretiva de
aparelhos de ar condicionado tipo split e cortina de ar condicionado..

De=rição: Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede

/ Sistemas) - Manutenção preventiva de condicionador de ar split de 12.000

btus: - 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, IImpeza do nItro de ar, limpeza dos venüladores

(axial e centrífugo), testes de atuação dos componentes elétricos, veriãcação da

voltagem e amperagem. verificação da instalação elétrica do aparelho, reaperto

dos parafusos de fixação dos ventiladores (axial e centrífugo) e tampas c os

compartimentosf limpeza quImica do equipamento, substituição da fita de
isolaçãQ.

CatSer: 2020 - AR CONDICIONADO -

INSTAL;\CAO/MONTAGEM/DESMONÂTAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE /
SISTEMAS)

Data

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

29/08/2022 09:00

Pregão Eletrônico

SIM

N'’Pregão:242022 / u ASG:98S099

2/24

LinlçAU

02/09/2022 13:56

09/09/2022 10:44

www .cornprasgovernamentaIS.gov
.br

Quantidade:

Unidade:

UF:

102

UNIDADE

MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor

18.486.127/0001 -28

+ VENCEDOR +

Valor da Proposta Final

DiTaR DAMASCENO NEro - GESTAO DE EQUIPAMENTos MEDJCO-HOsprrALARES R$ 355.00

43.422.595/0001.86 BRUNA DA COSTA PORTO

24.125.693/000147 DENIO FELIX UTSCH . EIRELI

RS 359.00

21 .613.941/0001 -70 SMART LINK SOLUCOES EIRELI

R$ 369,00

16.925.627/0001-93 ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREU

RS 372.67

R$ 1.000,OO

Quantidade

20 Unidades

Descrição

Carga de gás completa R22 / f141 0 p/ CondiCIonadOr de Ar, marcas diversas. potência de 30.000 BTUs(2400 gramas)

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. 1 Art 50 da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

ns 369.oo

ReIIndo gerado no dia 1310/2022 09:31:42 (IP: 200.7.2.50)

:3: :1 RuY1: : i 5:::1 :1)!!::1: b: :71IT;ê: 1:E=3: :1:Pe:XS=!:eKã1:IT::::1::1:11B: g11: :hJ;8l38bg; 8 8: Elle::)agr;121182 KM 8 h in h 2 % 2sacM7 Nh F 8 Kp LM 7 Nn n nrn KtW % 253 dW
Órgão: NREF.MUN.DE RIO DOCE

Data: 29/08/2022 09'00

61 a



Objeto:

Descrição:

CatSer:

CNPJ

18.486.127/0001 -28

' VENCEDOR *

43.422.595/000146

24.1 25.693/0001-07

21 .613.941/0001 -70

1 6.925.627/000143

Quantidade

10 Unidades

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. u An. 5'’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Camapuã/MS

Objeto: Registro de Preço para Aquisição de peças para Aí.Condicionado. em

atendimento às Secretarias desta municipalidade.

Descrição: CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO 1.5 UF. . CAPACITOR PARA AR

CONDICIONADO 1.5 UF.

CNPJ

73.765.877/000147
* VENCEDOR *

Relatôdo ger:Ido no dia 13/ltY2022 09:31 :42 (IP: 200.7.2.50)

:tt:5911:nY::: i:1A1::i::IEt::1:::1:1:1;ê:::Pc3a: :efebRE::::yeK??!T==1;EiV: $995:1:195;/g18gágagf#elrÂNê8==5lgg& MB ht nh 2 %252lCM7 Nh FHd LMNOn nm Mg %253 d@

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/ltem:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:
Fonte:

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada

para prestação de serviços instalação, manutenção preventiva e corretiva de

aparelhos de ar condicionado tipo split e cortina de ar condicIonado.

Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede

/ Sistemas) . Manutenção preventiva de condicionador de ar split de 12.000

btus: - limpeza completa e higienização com produtos apropriados. com

desmontagem e montagem da rnáquina; revisão de todos os componentes

elétricos e mecânicos; calibração e complementação de carga de gás. IImpeza

do condensador e evaporador. limpeza do filtro de ar. limpeza dos ventiladores

(axial e centrífuga). testes de atuação dos componentes elétricos, verificação da

voltagem e amperagem. verificação da instalação elétrica do aparelho. reaperto

dos parafusos de fixação das ventiladores (axial e centrífugo) e tampas dos

compartimentos, limpeza química do equipamento, substituição da fita de

isolação.

2020 . AR CONDICIONADO .

INSTALACAO/MONTAGEM/DESMONATAGEM/REMOÇÃO -(PAREDE /

SISTEMAS)

Quantidade

Unidade

UF:

Razão Social do Fornecedor

DrroR DAMASCENO NEro - GESTAO DE EQUiPAMENTOS MEDico-HOSPrrALARES

BRUNA DA COSTA PORTO

DENIO FELIX UTSCH - EIRELI

SMART LINK SOLUCOES EIRELI

EL.V MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREU

Descrição

Capacitor l.5 UF ventilador 450VAC ar.condicionado SPLIT

Data:

Modalidade:

gRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Fonte,

Quantidade:

UF:

Razão Social do Fornecedor

RR NOGUEIRA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA

Pregão EMónü@ 8 0 0 4 5
SIM

Napregão:242022 / UASG:985099

2/24

Link Ata

02/09/2022 13:56

09/09/2022 10:44

www.comprasgovernamentais.gov
,br

102

UNIDADE

MG

Valor da Proposta Final

R$ 355,00

RS 359.00

R$ 369.00

R$ 372.67

R$ 1.000.00

Observação

R$ 26.1 O

19/1 1/2021 00:00

Pregão

SIM

1378

1 /6

N/A

web.quality sistemas.com.br/proces

sos_licitatorios/munIcipio_de_cama

1)ua

39

MS

Valor da Proposta Final

R$ 26,10
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Quantidade

15 Unidades

Quantidade

IO Unidades

Relatório gerado no dia 13/la/2022 09:31 :42 (IP: 200.7.2.50)
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Descrição

Capacitor 2 UF ventilador 45(>VAC ar40ndicionado SPLIT

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. 11 An 5'’ da tN 73 de 05 de Agosto de 2020

Ó,gã,: iNST.PESQ.TECNal.EST.sp. s,A.
SECR. DESENV. ECONOMICO

SãO PAULO

Objeto: MATERLAIS E PECAS DE REP.PARA EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO ,

CONDICIONAMENTO E CIRCULACAO DE AR E SISTEMA DE EXAUSTAO

Descrição: PECA DE REPOSIC;AO PARA VENTILADOR CAPACITOR 5UF - PECA DE

REPOSICAO PARA VENTILADOR. CAPACITOR EM POLIPROPILENO. COM 2 FIOS.

NORMA iEC60252'1, CAPACITANCIA 5 UF +/-5%, VOLTAGEM 250 VAC,

FREQUENCIA 50/60 HZ. TEMPERATURA -25/+85'C

CNPJ Razão Social do Fornecedor

41.985.365/0001.08 FRIGGA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA

* VENCEDOR *

Descrição

Capacitor 2.5 UF ventilador 450VAC ar.condicionado SPLIT

Preço (Compras Governamentais) l: Mediana das Propostas Finais
inc 1 Alt 5' ca IN 73 de OS de Àç»sto de 2020

órgão:

Objeto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA ES

AquIsiÇão de materiais elétricos diversos para serem utIlizadOS em reformas e

manutenções das Secretarias e Órgãos deste Municipio..

Descrição: Capacitor fixo eIetrolftico aluminIo - Aplicação: Ventilador Refrigeração. Tipo:
Duplo (Fase E Partida). Tensão Nominal: 250 VCA, Capacitância Nominal. 15

MICROF.

CatMat: 418051 - CAPACtTOR FIXO ELETROLÍTIco ALUMINiO, CAPACITÂNCIA

NOMINAL-15 MICROF. TENSÃO NOMINAL2SO VCA. APLICAÇÃO:VENTIUDOR

REFRIGERAÇÃO, TIPO:DUPLO (FASE E PARTIDA)

CNPJ Razão Social do Fornecedor

27.525.362/0001.52
+ VENCEDOR *

SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.912.965/0001 -01 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA

17.451 .234/0001-58 GR COMERCIO EIRELI

31.724.820/000 1 .50 LEONARDO FRANCISCO DA S 11 VA 82162727668

03.217.016/0001 -49 RPF COMERCIAL LTDA

";©§© 046

RS 15.00

Data: 15/03/2022 16:13

Modalidade: Dispensa de Licitação

gRP: NÃO

Identificação: OO 1031011009120220C00053

Lote/ltern: 1/3

Ata: N/A

Fonte: wv/\v.bec.sp.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: SP

Valor da Proposta Final

RS 15,00

Observação

R$ 1 5,08

Data: 18/04/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N'’Pregão:122022 i UASG:985677

Lote/Item: /56

Ata: Link Ata

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

23/05/2022 09:34

03/06/2022 15:10

www .compíasgoveíRamentais.gov

,br

Quantidade: 448

Unidade: Unidade

UF: ES

Valor da Proposta Final

R$ 9,99

RS 10.00

R$ 14.69

RS 14.90

R$ 15.26
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CNPJ Razão social do Fornecedor

i.R. COMERCiO E MATERiAiS ELErRicos EiRELt

PINDUCAS ACABAMENTOS LTDA

”"@w$=gã733. 1 49.502/0001 -38

02.1 58.365/0001 -74

44.534.927/0001.87

ns 20.oo

RS 20.23J C DA COSTA

Quantidade

10 Unidades

Descrição

Capacitor 3 UF ventilador 450VAC aí€ondicionado SPLIT

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
tna l Art. SO da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Ó,gã„ MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

COMANDO DO 10 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Objeto: Aquisição de Material Elétrico.

Descrição: Capacitor fixo potência ' CAPACITOR DE VENTILADOR COM DOIS FIOS 6UF.

250VAC.

CatMat: 64297 . CAPACITOR FIXO POTÊNCIA. CAPACITOR DE POTENCIA . TENSAO

NOMINAL A

R$ 20.69

Data:

Modalidade:

gRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

20/10/2021 09:00

Pregão EletrônIco

SIM

N'’Pregão:52021 / u;\SG: 160176

/181

LinkAta

18/11/2021 09:21

29/11/2021 16:00

wwwnomprasgoveínamentais.gov
br

20

Unidade

PB

Quantidade:

Unidade:

UF:

CNPJ

34.777.255/0001 .87

* VENCEDOR *

13.338.681 /0001 -44

34.351.431/0001 -14

Razão Social do Fornecedor

LUMEN COMERCiO E SERviCOS DE MOTORES ELrrRicos EiRELI

Valor da Proposta Final

R$ 17,40

COMERCIAL SPONCHtADO EIRELI

MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

R$ 20.69

R$ 62,07

%

Quantidade

10 Unidades

Descrição

Capacitor 3.5 UF ventilador 450VAC ar.condicionado SPLIT

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. t Art. 5'’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DÁ DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

COMANDO DO 1' GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Objeto: AquisIÇão de Material Elétrico.

Descrição: Capacitor fixo potência - CAPACITOR DEVENTlb\DOR COM DOIS FIOS 6uF.
250VAC

R$ 20.69

Data: 20/10/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N'’Pregão:52021 / UASG:360176

Lote/Item: /181

Ata: LInk Ata

Adjudicação: 18/11/2021 09:21

Homologação: 29/11/2021 16:oo

Relatório gerado no dh 1&10/2022 09:31:42 (IP: 200.72.50)

:1ldjo Validação: wANktyoL7A5m%2BD300eDghVambN{sOtxPiRIXRMBhtnh2%2íCM7N8qFf8«,L6d7NiQnnrnKww,3d
httpJ/twbY'bancadepacos'combdCeninadaAutenhddade?bkenw/AMzVoL7ASm%252180300eDghVambNKgfaws01xPiRIXRM8hhh2%2521cM7N8qF18vcL6d7NiannrnKwg%253dW 9 1 22



Quantidade

10 Unidades

Quantidade

10 Unidades

Relatório gerado no dia 13/10/2022 09:31 :42 (IP: 200.7.2.50)
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CatM,t, 64297 - CAPACITOR FIXO POTÊNCIA. CAPACITOR DE POTENCIA -TENSAO

NOMINAL A

Razão Social do Fornecedor

LUMEN COMERCiO E SERViCOS DE MOTORES ELrrRICOS EIREU

CNPJ

34.777.255/0001 -87

* VENCEDOR *

33.338.681 /0001 -44

34.351.431 /0001 -14

COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI

MIL COMER(,10 DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Descrição

Capacitor 4 UF ventilador 450VAC ar€ondicionado SPLIT

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. 1 Art. 5'’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DÁ DEFESÂ

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

COMANDO DO 1' GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Objeto: Aquisição de Material ElétrIco,

Descrição: Capacitor fixo potência ' CAPACITOR DE VENTILADOR COM DOIS FIOS 6UF,

250VAC.

C,tM,t: 64297 - CAPACITOR FIXO POTÊNCIA. CAPÂCITOR DE POTENCIA -TENSAO

NOM INAL A

Razão Social do Fornecedor

LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELEIRICOS EIRELI

CNPJ

34.777.255/0001 -87

* VENCEDOR *

13.338.681 /0001.44

34.351.431/0001 -14

COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI

MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Descrição

Capacitor 4,5 UF ventilador 450VAC ar-condicionado SPLIT

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. 1 AR 5'’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Fonte: www.çomprasgw§ 8.a a48
.br

Quantidade: 20

Unidade: UnIdade

UF: PB

Valor da Proposta Final

R$ 17.40

R$ 20.69

R$ 6207

Observação

R$ 20.69

20/10/2021 09:00

Pregão Eletrônico

SIM

Nc’Pregão:52021 / UASG:160176

/181

Link Ata

18/11/2021 09:21

29/1 1/2021 16:00

www .comprasgovernamentais.gov
.br

20

Unidade

PB

Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

Unidade:

UF'

Valor da Proposta Final

R$ 17.40

RS 20,69

RS 62.07

@j

Observação

R$ 20.69

Data: 20/10/2021 Og:00

Modalidade: Pregão EletrônIco

10 / 22



:?htóóo gerado no dIa 13/10/2022 09:31 :42 (IP: 200.7.2.50)
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órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

COMANDO DO 1' GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Aquisição de MaterIal Elétrico.

Capacitor fixo potência - CAPACITOR DE VENTILADOR COM DOIS FIOS 6UF.

250VAC.

64297 . CAPACITOR FIXO POTÊNCIA. CAPACITOR DE POTENCIA . TENSAO

NOMINAL A

Objeto:

Descrição:

Ca tMat:

Razão Social do Fornecedor

LUMEN COMERCiO E SERvicOS DE MOTORES ELrrRicos EiREU

CNPJ

34.777.255/0001 -87

* VENCEDOR *

13.338.681/000144

34.351.431/0001.14

COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI

MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

Wé3
21 +1

Quantidade

10 Unidades

Descrição

Capacitor 5 UF ventilador 450VAC ar.condicionado SPLIT

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. 1 Art 5c da tN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DÂ DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Nordeste

COMANDO DO 1' GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Objeto: Aquisição de Material Elétrico.

Descrição: Capacitor fixo potência - CAPACITOR DE VENTILADOR COM DOIS FIOS 6UF.

250VAC.

CatMat: 64297 - CAPACITOR FIXO POTÊNCIA. CAPACITOR DE poTENCIA - TENSAO

NOMINAL A

CNPJ
e

34.777.255/000147
* VENCEDOR *

13.338.681/000144

34.351.431/0001 -14

Razão Social do Fornecedor

LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI

COMERCIAL SPONCHIADO EIREU

MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

8880&9SRP

Identificação:

Lote/Item

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte

SIM

N<’Pregão:52021 / UASG:360776

/381

LinkAta

18/ 1 1/2021 09:21

29/ 1 1/2021 16:00

www .comprasgovernarnentais.gov
.br

20

Unidade

PB

Quantidade

Unidade

UF

Valor da Proposta Final

R$ 17.40

R$ 20.69

R$ 6107

Observação

R$ 20.69

Data: 20/10/2021 09.00

Modalidade: Pregão Eletrônico

gRP: SIM

Identificação: N'’Pregão:52023 / UP,SG:1601 76

Lote/Item: /181

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/11/2021 09:21

Homologação: 29/11/2021 16:00

Fonte: www.comprasgovernarnentais.gov
.br

20

Unldade

PB

Quantidade:

Unidade:

UF:

Valor da Proposta Final

R$ 17.40

R$ 20.69

n$ 62,07
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:iI

Quantidade

1 o Unidades

Quantidade

10 Unidades

Selebd:fgfrado no dIa 13/1012022 09:31 :42 (IP: 200.7.2.50)
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Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. 1 Art. Se da IN 73 de OS de Agosto de 2020

órgão:

Objeto:

Descrição:

CatMat:

CNPJ

11.144.330/0001-77

* VENCEDOR '

30.534.778/0001 -41

04.287.121/0001.17

31.423.546/0001 -89

03.217.01 6/0001.49

14.123.573/0001 -1 7

37.513.506/0001.04

05.854.663/0001.97

30.456.523/0001.08

Preço (Compras Governamentais) r : Mediana das Propostas Finais
Ina 1 AR. 5'’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Objeto: Registro de preços, objetivando a futura e eventual contratação de empresa para

fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos e demais insumos e exee,.u(fão

de conserto. manutenção, desobstrução e aprofundamento de poços tubulares

profundos, com fornecImento de anuência prévia e outorga de uso da água

subteííânea. expedida pelos ÓFgãos competentes, conforme demanda da

Secretaria de Desenvolvimento Rural Meio Ambiente e Recursos Hídlicos.

Descrição: Capacitar - Capacitor Upa: Duplo(Fase E PartIda) , (papacitâncid; Uf MlcROF,
Tensão: 450 V , Material: Plástico

"=$’$$ 056Descrição

Capacitor de fase IOMF 38CI/440VAC c/terminal (alumínio)

R$ 26,68

MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Cornando Militar da Amazônia

2'’Grupamento de Engenharia de Construção

6'’Batalhão de Engenharia de Construção

Aquisição de material de refrigeração e peças de equipamentos diversos.

Capacitor Fixo Eletrolítico AluminIo - Capacitor Fixo Eletrolítlco AluminIo

Aplicação: Ar Condicionado . Tipo: Duplo (Fase E Partida) . Tensão Nominal. 380

VCA. Capacltãncia Nominal: 35 + 5 MICRO

422288 - CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINIO. CAPAcrrÂNCIA

NOMINAL35 + 5 MICROF. TENSÃO NOMINAL:380 VCA, APLICAÇÃO:AR

CONDICIONADO. TIPO:DUPLO (FASE E PARTIDA)

23/08/2022 1 0:30

Pregão Eletrônico

Sllvl

Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

N'}Pregão: 162022 / UASC;:160353

/3

LinkAta

26/08/2022 1 8:07

29/08/2022 12:24

www .comprasgoverna mentais.gov
.br

Quantidade:

Unidade:

UF:

90

Unidade

RR

Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 17.99BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIREL[

RS 19.99REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

R$ 20,00C.A.M. OLIVEIRA JUNIOR . EIRELI

JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ns 22,3a

R$ 26.68RPF COMERCIAL LTDA

C. H. CORREIA RS 26.69

R$ 26,69

R$ 50,00

M A DO C DE CASTRO EIRELI

ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA

MOSAICO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO E[RELI R$ 69.39

Descrição Observação

Capacitor de fase 20MF 380/440VAC c/terminal (alumínio

RS 32,05

Data: 22/08/2022 13:45

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Napregão:1 192022 /

UASG:987541

Lote/Item: 1 /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/08/2022 17:58

Homologação: 01/09/2022 36:57

12 1 22



CatMat: 484476 . CAPACITOR. TIPO:DUPLO(FASE E PARTIDA), CAPAcrrÃNciA:uF
MICROF. TÉNSÀO:450 V. MATERIAL,PLÁSTICO 1F o n t e : w ww a c o lm p r a 5 g o v e r {}1@§'©5 1

Quantidade: 8

Unidade: UnIdade

UF: PR

br

CNPJ

04.949.630/0001 -68

* VENCEDOR *

22.918.797/0001 -43

26.274.828/0001 -21

Razão Social do Fornecedor

PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA

Valor da Proposta Final

RS 30.50

JOAO MARIA DE SOUZA

ELfrRiBEL paGos ARTEStANOS LTDA

R$ 32.05

R$ 3a20

©©ãÍÊ

Quantidade

10 Unidades

Descrição

Capacitor de fase 30MF 380/ZUOVAC; c/terminal (alumínio)

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. 1 Alt 5a da iN 73 de 05 de Agosto de :020

Órgão, MINISTÉRIO DÀ SÂÚDE

SECRrrARiA DE ViGiLÂNciA EM SAUDE

Instituto Evandro Chagas - IEC

Objeto: Aquisição de materiais de refrigeração e ferragens para atendimento das

demandas de rnanutenção do IEC.

Descrição: Capacitor ' Capacitor Aplicação: Ar Condicionado . Frequência: 50/60 HZ.
Capacltãncia: 10 MICROF. Tipo: Fase , CaracterístIcas Adicionais: 18.000 A

30.000 Btu , Tensão. 380 Vac

R$ 38.40

Data:

Modalidade:

SRP=

Identificação:

Lote/ltern:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

09/08/2022 14:30

Pregão Eletrônico

NÃO

N'’Pregão:532022 / UASG:257003

/1

1,ink Ata

10/08/2022 17:00

12/08/2022 16:22

www.comprasgovernamerRais.gov
.br

25

UnIdade

PA

Quantidade

Unidade,

UF'

CNPJ

31.423.546/0001 -89

* VENCEDOR *

11 .223.243/0001 .1 6

08.609.391/0001.58

Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ g,IOJPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

TOP COMMERCE LTDA

AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA

RS 38.4a

R$ 39.20

Quantidade

10 Unidades

Descrição

Capacltoí de fase 40MF 380/440VAC c/terminal (alumínio)

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
tRC- 1 Art SO da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R$ 56.30

Data: 29/06/2022 09:oo

Modalidade: Pregão Eletrônico

M
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Quantidade

10 Unidades

Quantidade

10 Unidades

B?l?tódo gerado no dia 13/IW2022 09:31:42 (IP: 200.72501
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Minas Gerais

Núcleo de Ciências Agrárias

Objeto: Aquisição parce lada de material elétrico para atendimento de demanda visando a

manutenções necessárias no Instituto de Ciências Agrarias da UnIversIdade

Federal de Minas Gerais - ICA/UFMG..

Descrição: Capacitor - Aplicação: Ar Condicionado, Frequência: 50/60 HZ, Capacitãncia: 20
MICROF. Tipo: Fase, CaracterístIcas AdicIonais: 12.000 A 1 5.000 Btu. Tensão:
380 Vac.

CatMat: 275090 - CAPACITOR. TIPO:FASE. CAPAcrrÂNCIA:20 MICROF. TENsÃO:380

VACI APLICAÇÃO:AR CONDICIONADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:12.000 A

15.000 BTU. FREQUÊNCIA,50/ão HZ

Razão Social do FornecedorCNPJ

34.383.76#oooi-36 EVOLUTiON coMERcio DE COMPONENTES ELrrRONicos LTDA

' VENCEDOR *

33.423.546/0001-89 JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Descrição

Capacitor de fase 50MF 380/MOVAC c/terminal (alumínio)

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. 1 Art 50 da iN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgã„ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA nEÂL

Objeto: Registro de Preços visando aquisições futuras e eventuais de materiais diversos.

para atender as demandas de construções. reformas, manutenções e demais

serviços das diversas Secretarias. do Município de Lagoa Real- Bahia.

Descrição: Capacitor - Capacitor Tipo: Fase . Capacitância: 35 MF. Aplicação: Aí
Condicionado

CatMat: 333209 - CAPACITOR, TIPC):FASE, CAPACITÂNCIA:35 MF. APLICAÇÃO:ÂR

CONDICIONADO

CNPJ Razão Social do Fornecedor

22.739.716/000148 ADAO NUNES SILVA

+ VENCEDOR *

ÍÊê

Descrição

Capacitot de fase 60MF 380/'UC)VAC c/terminal (alumínio)

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. 1 Art. 5'’ da fN 73 de 05 de 4gosto de 2020

„„„i::: =::«„„_$„ü:Q=Q52
Lote/Item: /185

Ata: LinkAta

Fonte: www.cornprasgovernamentais.gov

br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: MG

Valor da Proposta Final

RS 12.60

R$ 100.00

Observação

R$ 65.00

Data: 13/05/2022 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N'’Pregão:142022 /UASG:983289

Lote/Item: 17/332

Ata: Link Ata

Adjudicação: IG/05/2022 17:55

17/05/2022 10:38Homologação:

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
,br

Quantidade:

Unidade:

UF:

20

UnIdade

BA

Valor da Proposta Final

R$ 65,00

Observação

R$ 121.02
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Quantidade

2 Unidades

Órgão:

Objeto:

Descrição:

CatMat:

CNPJ Razão Social do Fornecedor

17.142.432/0001-30 J. E. DEOLIVEIRARODRIGUES

* VENCEDOR *

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

loc. 1 An. 50 da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de desinstalaçãa/instalação (parede a parede

completa). manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado.

com substituição, fornecimento de peças. desmontagem e montagem. instalados

nas Unidades Administrativas, SecretarIas. Fundação. Fundo de Pensão e

Autarquias da Prefeitura de Ji-Paraná, exceto Secretaria Municipal de Educação..

Descrição: Motor elétrico - MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA PARA AR

CONDICIONADO DE 10.500 BTUS. Considerando nlarcas do anexo I como:

Admiral. Agratto, Carrier. Com he, Consul. Daikim. Ellegen. Eletrolux, ElgIn,

kornec:o. LGI Midea. Rheem. Samsung. Sanyo, Silenüa, Springer, Springer Mondial,
Spíinger Silentia e York. Podendo ainda ser: Split, Janela. Split inverter, Piso Teto

ou Hi'wall eco power:

CatMat: 21393 - MOTOR ELETRIco DE INDuc,'\o

CNPJ

63.786.925/0007.20

30.296.870/0001 .1 0

07.850.772/0001.63

19.363.151/0001-01

’ VENCEDOR *

04.655.972/0001 .75

16.g25.627/0001-93

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECR[rARiA ESPECiAL OÉ SAÚDC iNDÍGENA

Distrito Sanitario Especial Indígena ' Maranhão

Aquisição de materIais de consumo a serem utilizados nas execuções das ações

do serviço de edificações e saneamento ambiental nas aldeias indígenas na

abrangência do DSEI/MA„

Capacitor Fixo Eletrolftico AluminIo - Capacitor Fixo Eletrolltico AluminIo

Aplicação: Ar Condicionado . Tipo. Duplo (Fase E Partida) . Tensão Nominal: 450
VOA. Capacitância Nominal: 50 + 7.5 MICRO

455271 -cAPACITon FIxo ELrrROLÍTICO ALUMINIO. CAPAcrrÂNCIA

NOMINAL:50 + 7.5 MICROF, TENSÃO NOMINAL:450 VCA, APLICAÇÃO:AR

CONDICIONADO.TtPO:DUPLO (FASE E PARTIDA)

Descrição

Motor de ventilação unidade externa para ar 12.000 BTUS

Razão Social do Fornecedor

LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

ROBSON S LACERDA

REFRIGERACAO CHAMA AZUL LTDA

E A CIRINO AR CONDICIONADOS

REFRIMAQUINAS COMERCIO & SERVICOS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO EIREU

ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIREU

Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

Unidade:

UF:

Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade

Unidade:

UF:

$8005316/05/2022 09:00

Pregão Eletrônico

SIM

N'’Pregão:82022 / UASG:257034

3/88

Link Ata

25/05/2022 12:07

27/05/2022 18:29

www.comprasgoverna mentais.gov
.br

80

Unidade

MA

Valor da Proposta Final

R$ 121,02

Observação

ns 420,oo

02/05/2022 09'30

Pregão Eletrônico

SIM

N'’Pregão:602022 / UASG:980005

/64

Link Ata

09/05/2022 09-43

08/06/2022 14:47

www .comprasgovernamentais.gov
.br

Unidade

RO

Valor da Proposta Final

R$ 420.OO

RS 420.ao

RS 420,OO

RS 420.00

R$ 420.OO

R$ 5.000.OO

W 15 1 22



BRB)IE3L

Quantidade

2 Unidades

Descrição

Motor de ventilação unidade externa para ar 30.000 BTUS

8

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
tac. 1 An. Se da IN 73 de OS de Âgosto de 2020

6,gã,: FUNDa MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de Serviço especializado na

instalação, desinslalação. rnanutenção preventiva e corretiva com eventual

substituição de peças de centrais de ar e ar condicionado para suprir as

necessidades da SecretarIa MunIcipal de Saúde e das Unidades VInculadas.

Descrição: Motor ventilador aparelho refrigeração - Motor Ventilador Aparelho

Refrigeração Tipo Aparelho: SprInger . Tensão: 220 V, Modelo: CarrIer
Características Adicionais: 1 HP , Aplicação: Ar Condicionado . Frequência: 60 HZ.

Referência: 25906088

CatMat: 455380 - MOTOR VENTILADOR APARELHO REFRIGERAÇÃO. TIPO

APARELHO:SPRINGER. TENSÃO:220 V. MODELO:CARRIER. CARACTERÍSTICAS

ADiCiONAiS,i HP.APLiCÂÇÃO,AR CONDiCiONADO. FREauÊNCiA 60 HZ.

REFERÊNCIA,25906088

R$ 326.30

Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

03/05/2022 0980

Pregão Eletrônh io

SIM

N'’Pregão:352022 / UASG:927495

1/160

Link Ala

30/05/2022 10:39

30/05/2022 10:48

www .comprasgovernamentais .gov

.br

10

Unidade

PA

Quantidade:

Unidade:

UF:

CNPJ

15.375.259/0001-94

* VENCEDOR *

11 .287.970/0001.36

34.791.063/0001 -25

26.077.955/0001 -30

83.339.556/0001 -34

19.1 04.617/0001 .85

13.624.694/000180

11 .489.784/0001.80

44.818.804/0001 -78

31.387.209/0001 .83

Razão Social do Fornecedor

FENIX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Valor da Proposta Final

R$ 219,00

M c LEOTri EiREU

L. A QUEIROZ EIREU

BRUNO ARAUJO DOS PASSOS

BIOCLÉAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI

CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

FELIPE S DE MORAES

PARAFRIOS REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

J S TAVARES NEED SERVICOS LTDA

PROLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

RS 257.00

R$ 257.03

ns 275,aa

RS 285.60

RS 367,00

R$ 367.19

RS 367.19

R$ 367.19

R$ 367.19

Quantidade

2 Unidades

Descrição

Placa de display para ar 12.000 BTUS

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

inc. 1 Art. 5a da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF

Objeto: Aquisição com colocação de proteção em acrílico ou policarbonato,Central de

Atendimento na sala 1238. no balcão de atendimento. localizado na sala de

ülagem/recepção. 6 proteção de 70x50cm' 1 proteção 300x50crn . 1 proteção
100x91 cm

Oescdção: PLACA ACRÍLICA - PLACA ACRÍLICA, MATEnIALACRiut.,o c.,nlSTAL

TRANSMITANCIÂ TRANSPARENTE.ESPESSURA 3 MM, CARACTERiSTICAS

ADICIONAIS DISPLAY VERTICAL COM FIXAÇÃO POR FITA DUPLA_FACE

R$ 280,00

Data: 01,'12/2021 00:00

Modalidade: DIspensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação N'' 46/2021 /
UASG: 170114

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

5?laUdo gerado no dIa 13/10/2022 09:31 :42 (IP: 200.7.2.50)
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CatMat: 471772 - PLACA ACRÍLICA. MATERIALACRrLIco CRISTAL,

TRANSMrrÀNCIA:TRANSPARENTE. EspEssuRA:3 MM. CARACTERISTiCAS

ADICIONAIS:DISPLAY VERTICAL COM FIXAÇÃO POR FITA DUPLA.FACE

Fonte:
' 8'#' 955www.corn

br

Quantidade: 6

Unidade: Metro Quadrado

UF: RJ

CNPJ Razão Social do Fornecedor

68.677.921/0001-27 MANIA RIO ACRILICO PLASTICOS E ARTEFATOS LTDA

* VENCEDOR *

Valor da Proposta Final

R$ 280,OO

gjg:M

ob21 10:

Quantidade

2 Unidades

Descrição Observação

Placa de display para ar 30.000 BTUS

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Ina 1 Art. 6' da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

ns 329.oo

órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Cornando do Exército

Comando Militar da Amazônia

1 ’Brigada de Infantaria de Seiva

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Data: 08/07/2022 09.00

Objeto: Aquisição de material para instrução, preparo e emprego da tropa militar da la
Bda Inf SI..

Identificação: N'’Pregão:92022 / UASG:160482

Lote/Item: /113

Descrição: Placa de alerta de seguranca - Descrição: Placa de alerta de segurança

Descrição Complementar: DISPLAY 4,4 PARA PEDESTAL SEPARADOR DE FILA

NA COR PRfFA, EM ACRÍLICO. COM ENCAIXES Material: caixa em alumÍnIO,

anodizado Movimento: giratório em 360 graus Tarnaahos: comporta uma folha

padrão A4 Fixação: no pedestal. com suporte incluso na base do display.

DIMENSÕES Dimensões : 24 cm x 36 cm x 3 cm ( L x A xP )

Ata: 1.Ink Ata

Adjudicação: 08/08/2022 10.37

Homologação: 08/08/2022 15:20

Fonte: www.conlprasgovernamentais.gov
br

CatMat: 3492 . PLACA DE ALERTA DE SEGURANCA

Quantidade: 213

Unidade: Unidade

UF: RR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

29.926.189/0001 -20

* VENCEDOR *
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 272,00

14.517.1 17/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA

42.545.548/0001 -67

RS 294.00

A F S DE MORAIS COMERCIO

45.736.529/0001 -06

R$ 329,00

RS 500.oa

R$ 600,00

PRATICO COMERCIO LTDA

30.456.523/ODOI .08 MOSAICO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

?8

Quantidade

50 Unidades

Descrição

Tubo de cobre sem costura. diãmevo externo de 1/2' _ norma de fabricação ABNT NBR 7541

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. 1 AR. S'’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R$ 44,15

ÓrgãQ: FUNDAÇÃo UNIVEnSIDADÊ FÊDERAL DA GRÂNDE DOURADOS

Objeto: Aquisição de MateriaIS Elétricos e EletrônIcos (parte 3).

Data: 26/08/2022 14:30

5eLlbda gerado no dia 13/10/2022 09:31 :42 (IP: 200.72.50)
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Modalidade. Pregão EletrÔnIco

17 / 22



5?letórip. gerado no dIa 13/10/2022 09:31:42 (IP: 200.7.2.50)
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Descrição: Tubo cobre - Aplicação: Ar CondIcionado. Tipo: Flexível Sern Costura, Diâmetro
Nominal: 3/4 POL,

CatMat: 387676 - TUBO (;aBRE

CNPJ

31.423.546/0001 -89

' VENCEDOR *

21.366.890/0001 -20

Quantidade

10 Unidades

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
inc. 1 AR. 5'’ da IN 73 de OS de Agosto de 2020

órgão:

Objeto:

Descrição:

CatSer:

CNPJ Razão Social do Fornecedor

03.566.923/000141 S. NOLU COMERCtO E SERVICOS EIRELI

+ VENCEDOR *

03.629.664/0001.02

28.056.163/0001.05

17.1 19.266/0001-50

28.977.545/0001-71

07.340.740/0001.16

24.982.785/0001.03

Razão Social do Fornecedor

JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA

Descrição

Sensor de degelo e temperatura 51<

MiNiSTÉRiO DA DEFrsÂ

Comando do Exército

Comando Militar do Planalto

Comando da ll8 Região Militar

Base AdmInistrativa da Brigada de Open,ões Especiais

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de instalação, desinstalação. manutenção preventiva e
corretiva com fornecimento de peças e materiais dos aparelhos de ar

condicionado. nas Unidades Militares do Comando de Operações Especiais..

Ar Condicionado ' Manutenção Sistema Central . Ar Condicionado .

Manutenção Sistema Central. Serviço de manutenção preventIva -

condicionadores de ar tipo janela até 18.000 btus . desmontagem do

equiparnento; realizar lavagem do equIpamento com jato de alta pressão:

limpeza dos filtros de ar; medir tensão de alimentação; pressão de alta e baixa do

gás; embuchamento e lubrificação dos rolamentos dos motores; verifIcar as

correias e polias: corrigIr os ruídos: recuperação dos pontos de corrosão: medir

temperatura de insuflamento na saída dos aparelhos; realizar limpeza do sistema

de drenagem; verificar termostatos e sensores de temperatura e degelo. Todas

as marcas. Todo material fornecido pela empresa. Caso ocorra alguma avaria

durante a manutenção causada pelo técnico da contratada os custos de reparo

serão de responsabilidade da empresa.

22454 - AR CONDICIONADO . MANUTENCAO SISTEMA CENTRAL

POWER SAFETy SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA

MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI

BELLA RIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

D-ALEG AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EIREU

L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA

IGM2 MrrROLOGiA E MANUTENCAO LTDA

0„„„„:==: :::«„„„„,„,$:
Lote/Item: /77

Ata: Link Ata

569,9

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 100

Unidade: Metro

UF: MS

Valor da Proposta Final

R$ 43.29

RS 45,00

Observação

R$ 180,19

38/03/2022 08:30Data.

Modalidade:

gRP:

Pregão Eletrônico

SIM

N'’Pregão:352023 / UASG:160098Identificação

Lote/Item:

Ata:

/1 4

Llnlç4ra

01/04/2022 10:33

01/04/2022 13:15

Adjudicação:

Homologação:

Fonte: www.comprasgover namentais.gov
.br

Quantidade:

Unidade:

10

UNIDADE

GOUF:

Valor da Proposta Final

R$ 80,00

RS 90.00

RS 1 20,00

RS 147.90

RS 150,OO

R$ 210,37

R$ 229,99
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CNPJ Razão Social do Fornecedor

IelluNa g9mda no dia 13/1(Y2022 09:31:42 (IP: 200.7.2.50)
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20.838.277/0001 -03

17.596.391 /0001 -51

32.428.530/0001.50

Quantidade

10 Unidades

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. 1 AR. 5'’ da IN 73 de 05 de A®sto de 2020

Órgão:

Objeto

Descrição:

CatSer:

CNPJ

03.566.923/000141

* VENCEDOR *

03.629.664/0001.02

28.056.163/0001 45

17.1 1g.266/0001-50

28.977.545/0001 -71

07.340.740/0001 -1 6

24.982.785/0001.03

20.838.277/0001 -03

17.596.391/0001-51

32.428.510/0001 -50

3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA

R$ 233,75

R$ 236,00

GENESIS COMERCÇO E MANUTENCOES LTDA

HOUSE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

ObservaçãoDescrição

Sensor de degelo e temperatura 10K

R$ 180.19

MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Planalto

Comando da ll8 Região MIlitar

Base AdmInistrativa da Brigada de Operçõe$ Especiais

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de instalação. desinstalação. manutenção preventiva e

corretiva com fornecimento de peças e materiais dos aparelhos de ar
condicionado. nas Unidades MIlitares do Comando de Operações Especiais.

18/03/2022 08:30

Pregão Eletrônico

SIM

Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

N'’Pregão:352021 / UASG:160098

/14

LinkAta

01/04/2022 10:33

01/04/2022 13:15

Ar Condicionado Manutenção Sistema Central Ar Condicionado

Manutenção Sistema Central. Serviço de rnanutenção preventiva -

condicionadores de ar tipo janela até 18.000 btus - desmontagem do
equipamento; realizar lavagem do equIpamento com jato de alta pressão.:

lirnpeza dos filtros de ar; medir tensão de alimentação; pressão de alta e baixa do
gás; embuchamento e lubrificação dos rolamentos dos motores; verificar as

correias e polias; corrigir os ruídos; recuperação dos pontos de corrosão; medir
temperatura de insuflamento na saída dos aparelhos; reaIIzar limpeza do sistema

de drenagem; verificar termostatos e sensores de temperatura e degelo. Todas

as marcas. Todo material fornecido pela empresa. Caso ocorra alguma avaria

durante a manutenção causada pelo técnico da contratada os custos de reparo
serão de responsabilidade da empresa.

22454 - AR CONDICIONADO . MANUTENCAO SISTEMA CENTRAL

www.comprasgovernamenta is.gov
br

Quantidade:

Unidade:

UF:

10

UNIDADE

GO

Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

S. NOLLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ gO,OO

POWER SAFETY SERVIcos E COMERCIO DE ELfrROELETRONicos LTDA RS gO,OO

MASTER COMERCIO E SERVICOS E]RELI R$ 120,00

BELLA RIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 147,90

D'ALEG AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO E]RELI R$ 150,OO

R$ 210.37

R$ 229,gg

L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA

iGM2 M[rROLOGIA E MANUTENCAO LTDA

3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA R$ 230.00

R$ 233.75

R$ 236,OO

GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA

HOUSE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIREU
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Quantidade

10 Unidades

Descrição Observação 880958
Sensor de degelo e temperatura 15K

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
tac. 1 AR. 56 €18 tN 73 de OS de Agosto de 2020

R$ 180.19

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Planalto

Comando da 11a Região Militar

Base Administrativa da Brigada de Opeíções Especiais

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada

para prestação de sewiço de instalação, desinstala<,ão, manutenção preventiva e

corretiva com fornecimento de peças e materiais dos aparelhos de ar

condicionado. nas Unidades Militares do Comando de Operações Especiais.

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção Sistema Central ' Ar Condicionado

Manutenção Sistema Central. Serviço de manutenção preventiva -

condicionadores de aí tipo janela até 18.000 btus ' desmontagem do

equipamento; realizar lavagem do equipamento com jato de alta pressão;

limpeza dos filtros de ar; medir tensão de alimentação; pressão de alta e baixa do

gás; embuchamento e lubrificação dos rolamentos dos motores; veriãcar as
correias e polias; corrigir os ruídos; recuperação dos pontos de corrosão; medir

temperatura de insuflamento na saída dos aparelhos; realizar limpeza do sistema

de drenagem; verifIcar termostatos e sensores de temperatura e degelo. Todas

as marcas. Todo material fornecido pela empresa. Caso ocorra alguma avaria

durante a manutenção causada pelo técnico da contratada os custos de reparo

serão de responsabilidade da empresa.

CatSer: 22454 . AR CONDICIONADO - MANUTENCAO SISTEMA CENTRAL

Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

18/03/2022 08:30

Pregão Eletrônico

SIM

N'’Pregão:352021 / UASC3:160098

/14

Link Ata

01 /04/2022 30:33

01 /04/2022 13:1 5

www.compfasgovernamentai s.gov
.br

Quantidade:

Unidade:

UF:

10

UNIDADE

GO

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

03.566.923/0001 .01

* VENCEDOR *

S. NOLU COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 80,00

03.629.664/0001.02 POWER SAFrrY SERviCOS E COMERCiO DE ELrrROELrrRONicos LTDA R$ 90.00

R$ 120.0028.056.163/000145 MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI

17.1 19.266/0001-50 BELLA RIOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 147.90

28.977.545/0001.71 D-ALEC AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO EIRELI R$ 150.00

07.340.740/0001 -1 6 L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 21 O.37

24.982.785/0001.03 iGM2 MErROLOGiA E MANUTENCAO LTDA R$ 229.99

R$ 230,OO20.838.277/0001 -03 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA

17.596.391/0001.51 GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA R$ 233.75

RS 236.OO32.428.510/0001 -50 HOUSE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Quantidade

2 Unidades

Descrição

Ventilador interno para ar 12.000 BTus

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. 1 Art. SO da IN n de 05 de Agosto de 2020

órgão: SECRFrARIA MUNICIPAL DE CARUARU PE

ns 210,50

Data: 04/03/2022 09:oo

:?Llüdp.qFrado no dia 13/10/2022 09;31:42 GP: 200.7.2.50)

W :::g;:;'*’'.:;';;;â':.%:;::''''':'M":tÊM;;;w,*;::,;;';;':';:::;g':;::“;,:;':*„.„„„=„.=;=,.„,~...,.„.„.,~:.„„„„„,.,„;,. 20 / 22



Relatório gerado no dIa 13/10/2022 09:31 :42 (IP: 200.72.50)

:te:59\:IVna:1: 111::::::111::IEE1E!! !;E1:5IT;ê: 1ES :: ?8:X22 : jeK??!T==IE1u r725::2:;/é18b!18: :gslâyNNê#=128183KM 8 hh h 2 % 2521CM7 N 8 q Fn Kf LM 7 Nn n nrn KW o/o253 dW

Objeto:

Descrição:

CatMat:

CNPJ

10.462.477/0001 .42
* VENCEDOR *

06.207.441 /0001 -45

34.444.108/0001 -95

1 1 .0 1 1 .753/0001.19

10.757.876/0001 -30

10.779.833/0001.56

31 .131.938/0001 -74

11 .619.992/0001 -56

Quantidade

2 Unidades

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc 1 AR S' da IN 73 de 05 de Agt,sto de 2020

Órgão: MINISTÉnla DÁ DEFESA

Cornando do Exército

Comando Militar do Nordeste

7'’ Região Militar/7B Divisão de Exército

7aBatalhão de Engenharia de Combate

Objeto: Contratação de serviço de manutenção de equiparnentos industriais para

atender as necessidades do setor de aprovisionamento do 7' Batalhão de

Engenharia de Combate.

Descfição: Instalação / Manutenção - Câmara Fria - Serviço de manutenção corretiva de

sistema de refrIgeração em câmara frIa. com a realização dos seguintes

procedimentos: substituição de sensores, modelo do compressor utilizado no

SIstema de rehigeíação. Dante>s sServiço de manutenção preventiva de sistema

de íefrigemção em câmara fria. com a realização dos seguintes procedimentos:

limpeza das unidades internas e externas da evapor8dora e condensadora.

veíincar ativação da contatora, iluminação. nível de óleo, pressão do gás 1

ativação de motor ventilador interno e externo, corrigir dreno e bandeja de

drenagem. verificar ISOlamento de tubulação do corpo da câmera. verin t,.ar

resistência do compressor e evapor,ldor. Obs: câmara com medidas: 7.23m de

comprimento x 3.47m de largura x 3,1 6m de altura, modelo do compressor

utilizado no sistema de refrigeração: Danfoss

CatSer: 20796 - INSTAIACAO / MANUTENCAO - CAMARA FRIA

Contratação de empresa especIalizada no fornecimento de Acessórios MédIco'

Hospitalares não adjudicados no Processo Licitatório no1 13/2021 ' Pregão

EletrÔnIco n'’068/2021. a fim de equipar a nova maternIdade do municípIO de

Caruaru-PE. pelo perIodo de 12 (doze) meses,

Ventilador artificial eletrônico . TIpo 01 : Transporte. Modelo: PediátrICO/Adulto.

Modos Ventilação: Vcv. Parâmetros Ventilatórios: Fr. vc. Componentes: Válvulas

Reguladoras De Pressão. Características Adicionais 01: Bateria Interna. Alarmes.

Alarmes AudiovIsuaIS. Circuitos: Circuitos Completos,

413274 - VENTiLADOR ARTIFICiAL EL[rRÔNlcO. TIPO oi 'TRANspoRTE.

MODELO-PEDIÁTRICO/ADULTO, MODOS VENTILAÇÃ.O:VCV, PARÂMETROS

VENTILATÓRIOS,FR. VC, COMPONENTES:VÁLVULAS REGULADORAS DE

PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:BATERIA INTERNA,

ALARMES:ALARMES AUDiOvisuAis, ciRcuiTos:ciRcuiTos coMPLrros

Razão Social do Fornecedor

AssUM PRíro PRODUcoES cuLTURAIS E COMERCiO DE MATERiAIS PARA uso MÉDICO

EIREL!

PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC.40 DE EQUIPAMENTOS

MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PLC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI

Descrição

Ventilador interno para ar 30.000 BTUS

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Fonte:

Quantidade:

Unidade:

UF:

Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade

Unidade:

UF:

$80059Pregão Eletrônico

SIM

N'’Pregão:92022 / UASG:926809

/6

Link Ata

www .comprasgovernamentais .gov.

br

50

Unidade

PE

Valor da Proposta Final

R$ 190,00

R S 1 98,90

R$ 204,00

RS 205.OO

RS 216.OO

RS 219,00

R$ 250.00

R$ 1.000,00

Observação

RS 367.50

02/06/2022 10:00

Pregão Eletrônico

SIM

N'’Pregão:122022 / UASG:160343

/16

1 ink Ata

06/06/2022 09: 16

08/06/2022 13:24

www.cornprasgovernamentais.gov
,br

11

UNIDADE

RN
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CNPJ

34.564.180/0001 -56

+ VENCEDOR *

22.899.299/0001 .09

40.087.619/0001 -57

41 .567.630/0001 -20

46.053.171 /0001 -80

11 .873.478/0001-42

Razão Social do Fornecedor

REFRIMAIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIREU

Valor

$K€ãx;ó
MECATFION TECNOLOGIA E SERVICOS - EIREU

S F HENRIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA

N SOUSA FEITOZ A ARAUJO LTDA

APROV SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA

RS 342.00

R$ 360,00

RS 375.00

RS 375.98

RS 950.00

:1i;!+1183g;;;:?:REX?gglfá:9({É:g !;1f3:613iEl:7::::is1:1;E r7:15:9/f2TigI1 8g2gB!STJ:r== 8:8 :â:l8f1:b hI 8 h 1 nn 2 %252 CM 7 N 8 q F 18w Hd 7N 1 an nrn M o/a 253dM 22 / 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR. 0800 Ç$[-]
3

Ui sj

Pesquisa realizada entre 1 3/1 0/2022 1 0:25:1 7 e 13/1 0/2022 1 O:26:46

1<ei..+torI':. :)er :1(1(; 11.:. dei: 1 :3 J 1 IJ. '=1,1’;T’ I :; „:? ;3 il!! :’ f; 0

Em conformidade com a Instrução Normativa N'’ 73 de 05 de Agosto de 2020.

selédipôàdÕà$êly ÜÉuéfib-:pãràlácjÜélê,dêldjüihadd,tte(ri!= = 1;;::

defintçãq.dqvaloréstifrÜdó.•\ 'i{,Ti;= :? ; -.'.;;Fi 2}ft:--:.:--ç.’.',;’}}=}'.:
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6 )e• b-3

Item
Preços Quantidade Esü=::: Percentual M:::n:: Total

1 1 Unidade R$ 3,99 (un) . R$ 3.99 R$ 3.99i) DESLOCAMENTO ATÉ o LOCAL iNDICÂDO PELA SECRrrARIÂ

RESPONSÁVEL.

2) MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

DE REFRIGERADORES E FREEZER

1 unidade R$ 48.90 (un) RS 48.90 RS 48.90

Valor Global: R$ 52,89

Detalhamento dos Itens

Quantidade

1 UnIdade

Descrição

DESLocAMENTO ATÉ o LOCAL iNDiCADO PELASECRrrARiA RESpoNsÁvEL.

Observação

Preço CCompra$ Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc 1 Art. 5' da W 73 de OS de Agosto de 2020

Órgã„ GOVERNO DO ESTAoo Da PARANÁ

PREFErFURA MUNicIPAL DE CAPANEMA

ObJeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE

TELHAS TERMO/ACUSTICAS/CALHAS/RUFQS PARA AS DIVERSAS

SECRrrARiAS DO MUNICIPIO DE CAPANEMWPR.. processado pelo sistema
registro de preços.

Descrlção: Seíviço de deslocamento para ligações recebidas fora da áreade
mobilidade e fora da área de numeração primária bmp dls4 .

DESLocAMENTO ATÉ o LOCAL iNDiCADO PEn SECRETARiA REspoNSÁvEL.

R$ 3.99

Data: 12/04/2022 08:30

Modalídade: Pregão Eletrôntt,x)

SRP: SIM

Identificação: N'Pregão.182022 / UASI.:987487

Lote/Item: 1/5

Ata: ÜMB

Adjudicação: 12/04/2022 14:23

Homologação: 12/04/2022 14:24

1/2



C,tSer, 27898 - SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - LIGAÇÕES RECC81DAS FORA DA ÁREA

De MOBiLiDADE - FORA DA ÁREA DE NUMERAÇÃO PRiMÁRiA (SMP DLS4) -" T"-"”-"]ff6'662
Quantidade: 1.500

Unidade: MINUTOS

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

27.846.891/0001 -58

* VENCEDOR *

VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI R$ 3.99

Quantidade

1 Unidade

Descrição Observação

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REFRIGERADORES E FREEZER

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. 1 Art. 5'’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R$ 48,90

órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do sul

COMÂNDO DA 3' DIVISÃO DO ÊXÉRCITO - 8ASEADMINl$TRATIVÀ DA

GUARNIÇÃO DE SAN
TA MARIA

6aBrigada de Infantaria Blindada

4aBatalhão Logístico

Modalidade: Pregão Eletrônico

SBP: SIM

Data: 24/08/2022 09:30

Identificação: N'’Pregão:52022 / UASG:160410

Lote/Item: 12/23

Ata: Link Ala

Objeto:

Descrição:

Serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos. mediante substituição

autorizada de peças..

Fonte: www.comprasgo*.'ernamentais.gov

br

Manutenção de Veículos Leves e Pesados . Contratação de empresa

especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva. corretiva

e assistência técnica para os veículos da fabricante MASSEY FERGUSON. linha

PESADA. modelo: TODOS, anos: TODOS, Compreendendo: mecânica, elétrica e

lanteínâgefn eIn geral, funilaria, borracharia. vidraçaria. capotaria. tapeçaria e
pintura. (mão de obra/hor8 R$).

Quantidade: 335

Unidade: HORA

UF: RS

CatSer: 3565 ' MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS

CNPJ Razão Social do Fornecedor

1 6.550.871/0001-1 9 G.V. CARPES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIREU

Valor da Proposta Final

05.134.1 13/000141 JAIR LENA

RS 39.OO

19.288.408/0001.39
+ VENCEDOR *

FABIANA AGUIAR DA COSTA DA SILVA

R$ 40,OO

ns 48.go

93.180.1 56/0001 -82 SALETE CARDOSO VEDovorro

35.33g.031/0001 -56 UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIREU

RS r80.oo

R$ 356,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR,

Pesquisa realizada entre 1 3/1 0/2022 1 0:44:35 e 13/1 0/2022 1 0:46:04

ne!!! t=;rI.t :Jet 3 Jo : 1c, 1;c t Ii t i_ 1. ’:[1 1.1:.' 134 QJ 5 iI ii :' ;;3 / r' fOI

Em conformidade com a Instrução Normativa N'’ 73 de 05 de Agosto de 2020,

ltern Preços Quantidade
Preço

Estimado

R$ 3.99 (un)

Percentual Preço
Máximo

R$ 3,99

Total

R$ 3.991) DESLOCAMEl\río ATÉ o LOCAL INDICADO PELA SEcnrrARIA
nESPONsÁVEL,

1 Unidade

2) MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

DÊ LAVADOURAS. CENTRÍFU6AS C S[CAOORA DÊ ROUPAS.

1 1 Unidade RS 48,26 (un) . RS 48.26 RS 48.26

Valor Global: R$ 52.25

Detalhamento dos Itens

ww

Quantidade

1 UnIdade

Descrição

DESLocAMENTO ATÉ o LOCAL iNDiCADO PELA SgCRTTARiA RESPONsÁvEL.

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
inc. 1 Art. 5a da IN :3 de 05 de Agosto de 2020

R$ 3.99

Orgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Data: 12/04/2022 08:30

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE

TELHAS TERMO/ACÚSTICAS/CALHAS/RUFOS PARA AS DIVERSAS

SECRFrARiAS DO MUNICIPIO DE CAPANEMWPR, processado pelo sistema
registro de preços.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: N'Pregão.182022 /UAS(,:987487

SRP: SIM

Descílção: Serviço de deslocamento para ligações recebidas fora da áreade

mobilidade e fora da área de numeração primária (smp dls4 _
DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

Lote/Item, 1 /5

Ata: LInk Ata

Adjudicação: 12/04/2022 14:23

Homologação: 12/04/2022 14:24

W
112



CatSer: 27898 - SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - LIGAÇÕES RECEBIDAS FORA DA ÁREA

DE M081LiDADE - FOnA DA ÁReA DE NUMERAÇÃO PRiMÁRiA (SMP DLS4)

Fonte,

=:-""””""@$$TG &
Quantidade:

Unidade:

UF:

1.500

MINUTOS

PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor

27.846.891/0001-58 VIVAL CONSTRUCOES ESERVICOS EIREU

+ VENCEDOR +

Valor da Proposta Final

R$ 3.99

Quantidade Descrição

l Unidade MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE LAVADOURAS, CENTRÍFUGAS E SECADORA DE ROUPAS.

Observação

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. 11 AR. 5a da tN 73 de 05 de Agosto de 2020

RS 48.26

Órgão; Prefeitura Municipal de Porto Amazonas

Objeto: Credenciamento de mão de obra especializada de pessoas físicas e jurídIcas

para futura execução de serviços de pedreiro para reparos e manutenção. pelo

periodo de 32(doze) meses. conforme itens. descritivo s, quantitaüvos e preços do

Termo de Referência - Anexo I e parte integrante deste edital.

Descrição: MÃO DE OBRA P/ ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - MÁQ

DE OBRA P/ ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

16/09/2022 09:00

Processo inexlgibllidade

NÃO

PMDPA.332022.Processo

inexigibilidade

10/1Lote/Item:

Ata:

Fonte:

N/A

portoarnazonaspr .equiplano.com.br

7474/transparencia/licitacoes

Quantidade:

Unidade:

UF:

400

M2

PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor

43.597.781/0001-56 CLAUDEMIR DASILVA 03035371911
* VENCEDOR +

Valor da Proposta Final

R$ 48.26

:?1lbHo gent19 no dia l#la2022 lo:46:45 (IP: 200.72.50)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR. 690

Pesquisa realizada em 13/1 0/2022 1 1 :12:40

Rei,:l t:Sflv ;erotic rtc. íiie 13 / 10. ::O' : i 4 : 9 iII; '/1 /i , ! / 51:)

Em conformidade com a Instrução Normativa N'’ 73 de 05 de Agosto de 2020.

rt

Item 1: DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRrrARiA RESPONSÁVEL.

PREÇOS /

PROPOSTAS

1 /1

QUANTIDADE

1

PREÇO

ESTIMADO

R$ 3,99 (un)

PERCENTUAL PREÇO TOTAL

MÁXIMO

ns 3,99 ns 3.99

1[]1 :vÇe: : a==1:eP:::is 1Ó Q ã o P Ó b 1 i c o
Identificação

Data

Licitação Píeço

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 1 PREFEnURA MUNICiPAL DE CAPANEMA N'Pregão:182a22 12/04/2a22 R$ 3.99
UASG:987487

Valor Unitário R$ 3,99

Item 2: MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUrENçÃO PREVENTIVA DE FOGÕES.

PREÇOS /
PROPOSTAS

1 /5

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

R$ 48.90 (un)

PERCENTUAL PREÇO TOTAL
MÁXIMO

R$ 48.go ns 48.go

Preço Compras
Governamentais órgão Público Identificação

Data

Licitação

24/08/2022 R$ 48.90

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA 1 Comando do Exército 1 Comando Militar do Sul 1 coMANDO

DA 36 DIVISÃo DO EXÉRcrro - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN 1 TA

MARIA 1 6BBrigada de Infantaria Blindada 1 4'Batalhão Logística

N'’Pregão:52022
UASG:160410

Valor Unitário R$ 48.90

Valor Global: R$ 52,89

Relatório gerado no dia 13/10/2022 11:14:10 (IP: 200.7.2.50)
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Valor do item em relação ao total
6.0

QuantIdade de preços por item

4.50 1)

DESLocAMEhfro...

0 2) MÃO DE OBRA..

888066
3.0

I.5

0.0
Item 1 Rem 2

Detalhamento dos Itens

Quantidade

1 Unidade

Descrição Observação

DESLOCAMENTO ATÉ o LOCAL iNDiCADO PELASECRrrARiA RESPONSÁvEL.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Ina 1 AR. 5'’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R$ 3.99

Órgão: GOVERNO DO ESTADO OO PÂRÀNÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Data: 12/04./2022 08:30

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE

TELHAS TERMO/ACÚSTICAS/CALHAS/RUFOS PARA AS DIVERSAS

SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR.. processado pelo sistema

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nt’Pregão:182022 / UASG:987487

Lote/Item: 1/5

Descrição: Serviço de deslocamento para ligações recebidas fora da áreade
mobilidade e fora da área de numeração primária (smp dls4

DESLOCAMENTO ATÉ o LOCÂL iNDiCAOO PELA SECRrrARIA RESPONSÁvEL,

registro de preços.
Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/04/2022 14:23

Homologação: 12/04/2022 14:24

Fonte: www.corrIprasgovernamentais.gov
br

CatSer: 27898 - SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - LIGAÇÕES RECEBIDAS FORA DA ÁREA

DE MOBiLiDADE - FORA DA ÁReA DE NUMERAÇÃO PRiMÁRiA(SMP DLS4)

Quantidade: 1.500

Unidade: MINUTOS

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.846.891/0001-58 VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
+ VENCEDOR *

R$ 3.99

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: DESLOCAMENTO ATÉ o LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL

Estado: Cidade:
CE Chorozinho

Endereço:
RUA MARIA SINHÁ 12

Telefone:

(88) 98164939 / (85) 99660775 / (88) 98164939

Email:

%lterjunior3232@gmail.com

Quantidade

l Unidade

Descrição

MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FOGÕES

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. 1 Art 5'’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R$ 48,gO

Sellbrio 9 prado no dia 131a20z2 11:14:10 (IP: 200.72.93)
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M

órgão:

Objeto:

Descrição:

CatSer:

CNPJ

16.550.871/0001-19

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veiculos da
fabricante MASSEY FERGUSON. linha PESADA, modelo: TODOS, anos: TODOS. Compreendendo: mecânica. elétrica e lanterr\agem em geral. funilaria. borrachari

a, vidrat,aria. capotari8. tapeçaria e pintura. (mão de obra/hora R$)

Estado:

RS

05.134.113/0001.01 JAIR LENA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência tecnica para os veículos da
fabricante MASSEY FERGUSON. linha PESADA. modelo: TODas. anos: TODOS. Compreendendo: mecânica. elétrica e lanternagem em geral, funilaria, borrachari

a. vidrac,ana, eaporaria. tapeçaria e pintura. (mão de obra/hora RS),

Estado
RS

19.288.408/0001 -39

+ VENCEDOR +

Marca: Marca não informada
FabrIcante: Fabricante não informado

Descrição: Contntação de emI>nsa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos da
fabricante MASSEY FERGUSON+ linha PESADAf modelo: TODOS anos: TODOS, Compreendendo: rnecãnica, elétrica e lanteínagem em geral, funilaria, borrachari
a, vidraçaria, capotarta, tapeçaria e pintura. (mão de obra/hora R$)

Estado:
RS

93.1 80.156/0001 -82

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

fii€::i::ni?3::!!:{{i ;1::rE;1?:3 : :Pe1: 1:at:PÉp1)::::1: 9 A :: :3od: 1 pT;eTJ=5 : ==TnT::Fai != :1IC:1A i = ;n7::: : :een= 1 : = :: irSE:71 ;r= ? : 1::hd; 1

Estado:
RS

35.33g.031/0001 -56

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não inforrnado

fii:::1b:{$::ig1:{gil?:íuÊã;?É15SP!::{$ :;;!::s7 g = 81:o: \ pT:ennudt:3 : ::=7;nT1: :aé 127rrifee: i :: Jn7:r1 ;:êenii : 1 ::r= ES fr: ?: ::: i
Estado:
DF

MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Conlando Militar do Sul

COMANDO DA 33 DIVISÃO DO EXÉRCITO . BASE ADMINISTRATIVA DA

GUARNIÇÃO DE SAN

TA MARIA

6aBrigada de Infantaria BIIndada

4'Batalhâo Logístico

Serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos. rnediante SUbStitUIÇãO

autorizada de peças.

Manutenção de Veículos Leves e Pesados . Contratação de empresa

especIalizada para a prestação de serviços de manutenção preventiva. corretIva

e assistência técnica para os veículos da fabricante MASSEY FERGUSON. linha

PESADA, modelo: TODOS, anos: TODOS. Compreendendo: ínecãnica, elétrica e

lanternagem em geral, funilaria. boríachaíia. vidraçaria. capotaria. tapeçaria e
pintura. (mão de obra/hora RS)

MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES / PESADOS3565

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

G.V. CARPES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI

Cidade:

Santa Rosa

Telefone:

(55) 35124668
Endereço:
AV EXPEDICIONARIO WEBER, 3883

Cidade:

J8guari
Endereço:
IJUCAPIR AMA. S/N

FABIANA AGUIAR DA COSTA DA SILVA

Cidade:

Santa Maria
Endereço:
AV GOVERNADOR WALTER JOBIM. 1 60

Telefone:

(55) 3222-2447

SALErE CARDoso VEDovoTro

Cidade:
Santa Maria

Endereço:
RUA RADIALISTA F GERMANO. 149

UNT PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

Cidade:

Brasília
Endereço:

ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 11. 23

Telefone:

(61) 346$4734

::::::=:,:,::$
Data:

Modalidade: 88967
SRP: SIM

Identificação: N'’Pregão:52022 / u/\SG:160410

Lote/Item: 12/23

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 335

Unidade: HORA

UF: RS

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R$ 39,OO

Email:

autopecasfott@hotmail.com

R$ 40,00

Telefone:

(55) 5051.042

RS 48.90

Email:

alcontabi1201 1 @hotmail.com

RS IgO.OO

Nome de Contato:
Salete

Telefone

(55) 3212-5226

R$ 356.66

Email:

untpecas2D20@gmail.com

3/5



Qq LAUDO DA COTAÇÃO 080068

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma soluÇão tecnológIca que atende aos parâmetros de pesquIsa dispostos em Leis vigentes. Instruções Normativas.
Acardãos. Regulamentos. Decretos e Portadas. Sendo assim, por reunir diversas fontes go\'emamentats, complementares e sites de dominio amplo. o
SIstema não é considerada uma fonte e. sim. um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura. ágIl e efIcaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL INDICADO PELA SECRFrARIA RESPONSÁVEL.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia

12/04/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Rem 2 - MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FOGÕES.

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia

24/08/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

@ DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

@
5/5



090069

eRa

PREGÃO
3%

ELETRONãGO
802/2823

OB}ET©
Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em manutenção e 'instalação de ar
condicionado, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento.

Valor máximo estimado da licitação R$ 188.353,55 (Cento e oitenta e oito mil trezentos e cinquenta
e três reais e cinquenta e cinco centavos) .

JrAnI

DATA DA SESSÃO PUBLiCA 23/81/2023

Avenida 13 de maio - 906 - Centro 7 CEP 85598-000

CNPJ n'’95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com - Tefefone: (46) 3572-8018 Página 1



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU'
Estado do Para/14

086070

EDITAL DE PREGÃO CELETRÔNICO) N' O02/2023
REGISTRO DE PREÇOS

DATA DA REALIZAÇÃO: 23/01/2023
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas
LOCAL: Prefeitura do Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná

www.gov.br/compras/pt-br "Acesso Identificado”

O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.995.589.230/0001-441
através da Secretaria de Administração, localizada na Avenida 13 de maio - 906 - Centro - Cruzeiro do Iguaçu
- Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Leonir Antônio Gelhen, torna pública a
realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo MENOR PREÇO POR

LOTE, para atender à solicitação do Secretaria de Administração, cujo objeto é Registro de Preços para a
contratação de empresa especializada em manutenção e instalação de ar condicionado, conforme condiçõesJ
quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO pÚBLICA:
9

23 de janeiro às 09:00 horas
UASG: 985473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR
Local da Sessão Pública: www.gov.br/compras/pt-br

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos,
da Lei ng 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal ng 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei
Complementar ng 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.9 147, de 14 de

agosto de 2014, Lei Municipal ng. 3.906 de 19 de dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal ng. 4.378 de
09 de março de 2016, Decreto Municipal ng 251, de 20 de maio de 2020 e legislação complementar aplicável
e, no que couber, na Lei Federal n.9 8.666 de 21 de junho de 1993.

São Pregoeiros deste Município de Cruzeiro do Iguaçu, Sirlei da Rocha e Kelli Moresqui designados pela
Jortaria ng 5889/2022 de 14 de outubro de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Edição

2.529

1

1.1.

1.2.

2

2.1

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO pÚBLICA

O recebimento das propostas, envio dos documentos de hàbüitação, abertura e disputa de preços, será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.áov.br/compras/pt-br.

A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 23 de janeiro às 09:00 horas,
no site www'gov.br/compras/pt-br, nos termos das coDdiçÕes descritas neste Edital.

DO OBJETO

Constitui objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO Registro de Pre-ços para a contratação de empresa
especializada em manutenção e instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidade e
exigências estabelecidas neste instrumento.

Avenida 13 de maio

CNPJ =='95.589.230/000 1-44/ e-mail: licitacaocIuz,i„d,ig„„u2022@91„a.„„, _T,1,f,n„ (46) 3572_80 18 Página 2



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU @80071
Estado do Paraná

e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos:
pv.br/compras/pt-br .

2.1

2.2

2.3

2.4

A licitação será dividida em itens/ conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao licitante a

participação em quantos itens forem de seu interesse.

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no CompFas
Governamentais e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as últimas•

As informações administ7ativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de

Licitações pelo telefone ng (46) 3572-801.8.

As qu„tões esuitamente técnicas referentes ao objeto Ecitedo serão prestadas pela Secretaria
Municipal de Administração, telefone (46) 3572-8000'

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

3.1

3.2

O c,ité,io de julgamento será o de Menor preço POR LOTE, ')bservada às especi6cações técnicas
constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”I em que os licitantes apresentarão lances publicos e
sucessivos, com prorrogações.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1 Qualquer pessoa/ física ou jurídi c..'& é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em
relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impu War este Edital desde que o faça com antecedencia
de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame.

4.1.1 As impugxlações ao Edital deverão ser dirigIdas ao pregoeiro e protocolizadas em dias úteis, das
08hoo às 16hOO, na 13 de maio - 906, Setor de Licitações, Centro, Cruzeiro do Iguaçu, ou encaminhadas
através de e-mail no endereço eletrônico: licitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com.

4.1.2 Caberá ao PregoeiroJ auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexosJ decidir sobre a impugpação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

4.1.3

4.1.4

O pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a
formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO
ELETRÔNICO.

4.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail:
licitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com.

4.2.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.

4.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

Ave@ia 13 de maio E

CNPJ n'’95.589.230/0001-44/ e-mail: Ecitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.coIn - Telefone: (46) 3572_8018 Página 3



5

5.1

5.2

5.3

Avenida 13 de maio

4.3.1

4.3.2

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

Poderão participar desta licitação empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG ng 31 de 26 de abril de
2018

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Será vedada a participação de empresas:

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
enquadradas nas disposições no artigo 99 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações posteriores,
ou ainda,
que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação.

a)

b)

c)

d)

Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.3.1

5.3.1.1

5.3.1.2

5.3.2
5.3.3

680872
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇ'U

Estado do Paraná

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente
PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as
orientações que segpem no link: www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-100-
digital , até o terceiro dia útil a data do recebimento das propostas.

A regularidade do cadastramento do licitan.te será confirmada por meio de consulta ao
Portal COMPRAS.GOV, no ato da abertura do Pregão.

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ng 11.4881 de 2007J
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ng 123, de 2006, alterada pela
Lei Complementar ng 147/2014, de 07 de agosto de 2014.

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar ng 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prossegpimento no certame;
nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno portel a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar ng
1231 de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

CEP 85598-000

CNPJ n'95'589'230/0001-44/ e-mail: Hcitacaocluzeirodo@acu2022@gmail.com – Telefone: (46) 3572-8018 Página 4



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO iGUAÇU 080073
Estado do Paraná

5.3.4

5.3.5

que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores;
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7'’, XXXIII, da Constituição;
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP ng 2, de 16 de setembro de 2009.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 19 e no inciso III do art. 59 da
Constituição Federal;
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art.
93 da Lei ng 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.4

5.5

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

Na ausência da Declaração Unificada elencada no item 10.8.1, considera-se válida as Declarações
devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que a Declaração
Unificada será solicitada como documento complementar pelo pregoeiro.

6

6.1

6.2

DO CREDENCIAMENTO

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica,

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Porbl de Compras do Governo Federal! no sítio
www.gov-br/compras/pt-br , por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a este Pregão.

6.4
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nomeJ assume
como fipmes e veTdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou ent.idade
prolnotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acessol
ainda que por terceiros.

6.5
E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadast.1.a s no SICAF e mantê_
Ios atu_alizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamenteJ à
:orreçã?. ou à alteração dos re©stros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

Jo:lento d :4h:HIit;;:vância do disposto no subi Um anterior poderá ensejar desclassificação no

DA APRESE HABILITAÇÃO
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proposta
==norário estabelecidos para aberturao e o preço, al

rrar-se-á automaticamente

or meio co
com a descrição do objeto

da sessão pública, quandof entãoJ

a etapa de envio dessa documentação-

7.2

7.3

7.4

7.5

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 deste Edital’
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

Os lit..itantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitaçãp quf'constem do SICAF’

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas

Até a abeltura da sessão públicap os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

=]:1: ci: : r: :jT ; ii:::n:: f;iaJã : ed: er2::T;r Lo;: : ti:1 : 1 :ot1: 11 ::1:1iisnt: : :=sdtoJr:1:nj STr78 T/ 2 : jT: aLoé

ng 123, de 2006.

7.6 =: :e8 ;:: : se PJ:ri:\:i(:: :p1: sp:opTsi=ses ?aont : s: x:1si:: :::fs:TI: i1 :re:1:oa 1 Jlc : ie=EE;Ti:=?jnu eT
alteraçãoJ sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto-

7.7

após a vírgula.

7.8

7.9

A validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessao

pública do Pregão.

Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionaisl encargos previdenciários,
trabalhistasp tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que
o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Cruzeiro do IWaçu.

7.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negóciosJ diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadasJ o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

7.12 os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.

8 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES

8.1 No dia 23 de janeiro às 09:00 horas, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet será aberta
por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de

Avenida 13 de maio – 906 - Centro - CEP 85598-000
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lances.

8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1
8.2.2

8.2,3

Também será desclassificada a proposta (eletrônica) que identifique o licitante.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.

8.4

A.5
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote.

8.6

8.7

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fIxado para abertura da sessão
e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ O,01 (um
centavo) .

8.9

8.10

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso/ será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

8.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação/ inclusive
no caso de lances intermediários.

812 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

8.13
Encenada.a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoiop justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lan&sJ em
prol da consecução do melhor preço.
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8 14 Em caso de falha no sistemaJ os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
des(.,onsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia.

8.15

8.16

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo proprio do slstema'

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor/ prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

8.17

8.18

Durante o trans(..urso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorreF da etapa competitiva do Pregão, o slstema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances-

8.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superioF a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação-

8.20 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 391 § 2gJ da Lei ng 8.6661 de 19931 assegprando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:

8.20.1 no país;
8.20.2 por empresas brasileiras;
8.20.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnolo©a no País;
8.20.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regas de
acessibilidade previstas na legislação.

8.21

8.22

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.23 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.24 0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e

já apresentados.

8.25 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.26 Aplica-se ao presente pregão os benefícios contidos no disposto no artigo 48, $ 3c’ da Lei
Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, visando a promoção do
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal, tendo prioridade na contratação as
micrc>empresas, empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual, sediada
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LOCALMENTE, assim definida nos termos do Decreto Municipal 3825/2017l1 até o limite de 10%
(dez por cento) do melhor preço válido.

9

9.1

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado par?
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art 79 e no S
99 do art. 26 do Decreto n.9 10.024/2019.

9.2 Será desclassiHcada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão ng 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos1 exceto quando se referirem a materiais e instalações de

1 DECRETO NO 3825/2017

SÚMULA: Regulamenta no âmbüo municipal tratamento favorecido, diferenciado quanto a apHcabilidade do beneficia de pdaddade de coniratação microemprqs.af-
er;presas de pequeno porte ; microempreendedores indMduais, sediadas localmente, até o limite de 10% (dez por cenfoJ do melhor pFeW válida.
conforme dispõe a 93'’ do artigo 48 da Lei Complementar Federal 123/2006.

bàNSIDERANDO. a garantia do tratamento diferenciado micmempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores indMduais insculpidos na aügo 179
da Constituição Federal.
CONSIDER-ANDO. as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2034 que alterou o artigo 48 da Lei CompiementaF 123/2006.

CONSIDERANDO, a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Acórdão 877/16 publicado em 15/03/2016.

CONSIDERANDO. o disposto no 51'’ do artigo 34 da Lei Municipal 669/2009,

DECRETA.'
m Nas contratações públicas de bens. serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificada para as microempresas e

empresas de pequeno porte, microempreendedor individual - MEI local. nos termos deste Decreto. com o objetivo de:

1 - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional;

II - ampliar a eficiência das políticas públicas; e

III - incentivar a inovação tecnológica.

Art. 2'’. Para efeitos deste Decreto. considera-se:
1 - âmbito local - limites geográficos do Município de CIUzeiro do Iguaçu:
(.-)

AR. 3'’. Poderá ser concedida prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno pode, microempreendedor individual - MEI local, até o Limite
de 70% (dez por cento) da melhor preço valido nos termos do 53ç’ do artigo 48 da Lei Complementar Federal 123/2006.

Sla Aptica-se o disposto neste artigo nas situações em que as ofertas apresentadas pelas micraempresas, empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual
- MEI, sediadas local sejam iguais ou afé dez por cenfo superiores ao menor preço:

52a A prioridade de contratação para micmempresas e empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual - MEI sediadas local deverá ser informada no
instrumento convocatório.

Art- 4'. Não se aplica o disposto no art. :P quando for licitação de ampla concorrência e não houver o mínimo de frês fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas, empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual - MEI sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatõdo.
AR. 5'’- Não se aplica o disposto nos art, 39 quando o tratamento diferenciado e simplificado para as micmempresas. as empresas de pequeno porte e eu

microempreendedor individual - MEI não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser
contratado, jusü$cadamente.

Parágrafo único. Considera-se não vantajosa a contratação quando:

1 - resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou

11 - a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos beneficios.
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propriedade do próprio hcitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneraÇão.

9.3

9.4

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata

9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.6

9.7

9.8

10

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no " chat?' a nova data e horário
para a sua continuidade.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro veriHcará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

DA HABILITAÇÃO

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

IO.l.ISICAF.

10.1.2Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br /

10.2

10.3

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.

No caso de inabilitaçãoJ haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ng 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.4 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:

10.4.INo caso de empresário individual: inscrição nl
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Registro Público de Empresas Mercantis, a

Avenida 13 de maio - 906 5
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10.4.2No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede.

10.4.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CC:MEI, na forma da Resolução CGSIM ng 16, de 2009, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.5 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em:

10.5.ICertidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente
da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste
pregão

10.6 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:

10.6.IProva de inscrição no Cádastro Nacional de Pessoa Turídica - CNPI;
10.6.2Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão

Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

10.6.3Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa
aos tributos relacionados com o objeto licitado;

10.6.4Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com o
objeto licitado;

10.6.5Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
CFGTS) ;

10.6.6Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)1 nos termos da Lei ng
12.440, de 07 de julho de 2011;

10.6.6.1
Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno port.ep havendo algpma
restrição na comprovação da reWlaridade fiscal e trabalhista, desde que atendidos
os demais requisitos do Edital, aCs) empresa(s) nesta condição será(ão)
declarada(s) habilitadaCs) sob condição de regularização da documentação no prazo
de 5 Ccinco) dias úteis/ prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que
for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.6.6.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.7 DECLARAÇÃO UNIFICADA:
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10.7.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III)

10.8 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no
SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.

10.8.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 69 da Instrução Normativa
SLTI/MPOG ng 3, de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIRÁ APENAS os documentos
indicados nos subitens acima 10.5 - Habilitação Jurídica, 10.6 - Qualificação econômico-
financeira e 10.7 - Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios
apresentação.

10.8.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no CRC, o
licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de
pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar ng 123/2006, alterada pela Lei
Complementar ng 147/2014.

10.8.3 Também poderão ser consultados os sítios ofIciais emissores de certidões de regularidade 6scal
e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto
ao SICAF;

10.9 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua Equipe de
Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

10.10 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.11 0 não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabilitação do
licitante

–-lO.12 0 licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.13 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s)
item(ns) de menorCes) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante
nos remanescentes.

10.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE
COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS

11.1 Encerrada a etapa de lancesf o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a item
ou um item pop licitante/ para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS
AJUSTADA em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso de a

Avenida 13 dean 5
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ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o link “ANEXAr
disponível apenas para o licitante/vencedor.

11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a

encaminhá-Ios, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação

11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada juntamente com prospecto, num prazo
de até 02 (duas) horas de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 7h30min às
llh30min e das 13h às 1711, contados da convocação.

11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail:
Ucitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio
deverá entrar em contato com o pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo.
O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Cruzeiro do Iguaçu quanto do
emissor

11.4.IA fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02
(duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da
Proposta de Preço, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta.

11.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar,
dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.

11.4.2E facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo
desde a realização da sessão pública.

11.4.3Se a proposta não for aceitável ou se a L]CITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro DESCLASSIFICARÁ e

examinaFá a proposta subsequente eJ assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

11.5 A proposta deverá conter:

11.5.1
Ppoposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital
yedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação
da proposta;

11-5-2 Especificação dos serviços a serem executados.

11'5-3 Indicação/especificação do equipamento e marca;

11.5.4 A apFesentação da proposta implicará
estabelecidas neste edital e seus ane;os.

na plena aceitação das condições

11.5.5

::lbI ::ja: };;a;:1H it :: :: 11p:ap ::: ni:fecreift: = e 7 : oE:1::1 11EF1A11:)r ed:: à == t: :TS 6fg a12
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11.5.6 0 preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas
casas decimais (0,00).

11.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas
as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassifIcação.

11.5.8 O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares
que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado
no dia de sua apresentação.

11.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA
por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito,
sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a
PROPOSTA não poderá ser modificada.

12 DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

12.1 A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverá ser encaminhada em original ou cópias
autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, contados da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, no seguinte endereço: Avenida 13
de Maio, 906 - Centro - Cruzeiro do Iguaçu - PR, CEP 85980-000. Aos cuidados do Departamento
de Compras, Licitações e Contratos e a pregoeira Sirlei da Rocha. O envelope contendo os documentos
deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número
e ano do Pregão Eletrônico.

12.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de
habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará
vencedor

12.3 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua
documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos
demais lances/ desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento
convocatório, ou poderá revogar a licitação.

DOS RECURSOS

13.1

13.2

13.3

Declafado o vencedoR o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma
motivada, em campo ppóprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.

}Jm? vel aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das
razões de rfcurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para/ querendo1 apresental.em as
contfarraf ões em iWaI pTazoI que começará a contar do término do prazo do recorrenteJ sendo_lhes
asseWrada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.4
ps recursos .e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no site: www.gov.br/cornpras/pt_br '
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13.5 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo

13.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 5 (cinco) dias para:

13.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;

13.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão;
13.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;

13.7

13.8

13.9

O acolhimento do recurso importará na invahdação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.

Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior parahomologação.

14 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.INas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1-2Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
rewlarização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 919 da LC ng 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.2.IA convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

14'2'2A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1
CoEsjatedo o.atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar
será declarado vencedor. ' -–---- - -– '

15'1-ISe o p,rimeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitaçãoJ será examinada
a docEmentação do seWndo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim
suc:sslvamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do editaIJ
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objito da licitação.

15.2

te A r o::1 ! ; i3 :ã S ed;o lse sduJ t: 3jou S ?c: ; lt; 1: : bs: :oe SaPoo : :::i: inT:: te : :1:rapdá ; ;7:p;;ii:: : r fuT;;:
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houver recurso, pela própria autoridade competente.

15.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto
licitado

16 DO PAGAMENTO

16.1 as pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal
designado pelo Município e acompanhada ainda das C:ND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da
CONTRATADA indicada pela mesma.

16.2

16.3

A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL,
FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da
adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado.

16.4 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

17 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS

17.1 Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

17-2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65,
11, “d” da Lei 8.666/93.

17.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica
extraordinária, tampouco fato previsível.

17.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal.

17.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os

documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da
Lei 8.666/93. -

17.6
Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado
Cconforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

17.7
9s recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos dos
Recursos próprios do Município. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

03 Secretaria de Administração
001 Atividades Administrativas

04122'O032008 Desenvolvimento das Ações Administrativas
33.90.30.00.00 Material de Consumo
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33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

18 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1 Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, cuja
minuta constitui o Anexo V deste Edital.

18.2 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu
recebimento.

18.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será
disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço

Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item
anterior

18.4

18.5

A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira
publicação das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório.

O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer comprovação
da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas ficais ou outro
documento comprobatório dos preços de mercado.

18.6 Nos termos do § 2'’ do Artigo 15 da Lei 8666/93, serão publicados pelo órgão gerenciador da Prefeitura
do Município de Cruzeiro do Iguaçu, trimestralmente, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do
Paraná, a Ata de Registro de Preços atualizada no sitio www.dioems.com.br, contendo todos os
valores unitários referentes a este Pregão.

18.7 Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento do
objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão ser
chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro dos praticados
no mercado.

18.8 Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado1 os mesmos
poderão ser negociados Creduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos serão
novamente registrados em Ata e publicados.

DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS.

19.1

19.2

O pf.azo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da
publicação da respectiva Ata de Registro de Preços.

A AtT de Re©stTO de PfeÇos poderá ser alterada, cancelada ou suspensa na ocorrência das situações
pfevlstas no artigo 131 pespectivamente, do Decreto Municipal nc’ 176/2007J de 03 de julho de 20Õ7.

DA REWSÂO DO REGISTRO DE PREÇOS

20.1
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20.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o fornecedor visando à

negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado pelo mercado.
Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, desde que
comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução.

21 DAS PENALIDADES

21.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei ng 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
apresentar documentação falsa;
deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
não mantiver a proposta;
cometer fraude fiscal;
comportar-se de modo inidôneo;

instrumento equivalente, quando

21.1.2
21.1.3
21.1.4
21.1.5
21.1.6
21.1.7
21.1.8

21.2 A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com.

a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo
de até dois anos;

d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a

Contratante pelos prejuízos causados.

21.3 Poderão ser aplicadas as seguintes muItas, conforme a gravidade das infrações:

CORRESPOND ÍCIA

3% somãmmi=
MTo==m;;ll=
7% sobre o valor do empenho
10% sobre o valor do empenho

10% sobrmMc=d===aM=i==)Femmr 1=r a
6

7
dl, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do Droduto.
20% sobre o valor total da Ata.

21.4
Da classificação das infrações por gravidade (GRAU) :

INFRAÇÃO

A –––=TiM
Pefmitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,mib=F:

or ocorrência. - - 5
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000087

MGm=ãmções do edital e proposta sem motivo justifIcado; por
ocorrência.
]Miicionados e ou remanufaturados,por wc>duto.
Entregar Droduto mal embalado ou com ernbalagem danificada e ou violada, por ocorrênciq.
Entregar Drim=sMmmonfoi;m=Mcrita no edital,por ocorrência.
Rr;eci;infornmmde savm1 substituição de materiàl; por ocorrência.
mrmLjeça oumnero
Der causa à inexecução total do obieto da Ata
AINDA, DEIXAR DE:
Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência.

mãalmnal ou instrução complementar do órgão 6scalizador, por ocorrência;
Manter a documentaãolimm® aRamdmR LOTE, por ocorrência.

tmorário de =gmbemmioGmmu determinado pela FISCALIZAÇÃO; por
ocorrência.
ãmo para controle de acesso de seus funcionários; 1
6=prmsquer donem EdiÜÍe sei não previstos nesta tabela de multasJ após
reincidência formalmente notificada pelo órgão 6scalizador, POR LOTE e por ocorrên{tal
custasmldo Lrote8ido LeIa res@na Lr{rgb

4

2
2
3
7

1

1

r–iT
2

6

21.5

21.6

A somatória das muItas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.

No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica
facultado ao Município de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de
cancelamento da ata.

21.7 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

21.8 Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a importância
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

21.9 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

1.10 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratante, este
será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

21.11 As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-
se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ng
8.666/1993.

21.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infraton o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante,
levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado
à AdministraçãoJ observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

21.13
SeI t.lurante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
?d[nini.strativa tipiHcada pela Lei ng 12.846, de 19 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato
lesivo à a.dministração pública nacionaIJ cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
:esqonsabilic,iade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
hlndamentadoJ para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminLr oi
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. ' o ' ’
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21.14 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.

21.15 0 processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

21.16 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o
Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

21.17 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

22 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

22.1 Fica assegurado ao município o direito de revogar a licitação por razões de interesse público
decorrentes de fato supeweniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício
insanável.

22.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que
diretamente dele dependam.

22.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará
expressamente os atos a que ela se estende.

22.4

22.5

22.6

A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais
interessados.

–22.7 A revogação ou anulação mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22-8 A autofidade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Cruzeiro do
Iguaçu

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

23.1
45 paFte? declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992): a L’ei f,edera1 né
12'846/2013 e seus regulamentos/ se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das

parte.?poqerá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer
:aceltar, de puel? quer que sejaI tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
:agam Ent?, do?çTão, compensação/ vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécieJ

:ie nIodo fraug\üeTüo que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de maÚp iu;; ’o:1
fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato:;ejá ãe-}ori;-'dÊÍt;''==pi;'ir;;

=1:T;raa;o=j:::=Tat=:: 1:1: 1:or'mda:vendo garanÜn ainda que seus prepostos, administradores e

Avenida 13 W 8-000 -
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24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente no-mal na

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

24.11 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à indenização.

24.12 A anulação do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de Preços, ressalvado o disposto no
parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93.

24.13 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRAS.GOV através co site
http://www.g(w.br/compras/pt-br e estará disponível junto a Divisão de Licitações do Município de

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000

008089MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municipios do
Paraná através do endereço eletrônico www.dioems.com.br, e no Portal de Transparência do
Município através do endereço eletrônico htM/EM@
transparencia.

As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados1 desde que a interpretação não viole a lei e não comprometa o interesse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes'

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão faze-lo no prazo
determinado pela pregoeira.

Será facultado à Pregoeira ou à autoridade superioR em qualquer fase do 3ulgamento, proTover
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive parecer tecnIco
à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos cotados/ bem como solicitar aos orgãos
competentes, elaboração de parecer técnico destinado a fundamentar a decisão'

A Pregoeira poderá/ aindaj relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer documentosJ para
fins de habilitação e classificação da proponenteJ desde que sejam irrelevantes, não firam o
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação e não gerem
a majoração do preço proposto.

As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operações no SIstema
eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua
desconexãoJ bem como será responsável pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos
previstos.

Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação
referente ao presente Edital.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

CNPJ n'’95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com - Telefone: (46) 3572-8018 Página 2 1
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Cruzeiro do Iguaçu.

24.14 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

24.15 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame
e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo destes,
desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou inobservâncias.

24.16 A proponente deverá indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereço eletr&rico (e-
mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o
decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos
comunicados, os quais serão considerados recebidos, não Ihe cabendo qualquer alegação de não
recebimentos dos documentos.

4.17 A pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem receb-dos em
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Cruzeiro do Iguaçu qtnnto do
emissor

24.18 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobsewância de qualquer mensagem enviada e ernitida
pelo Sistema ou de sua desconexão.

24.19 Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sessão
pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem o
prejuízo dos atos realizados.

24.20 Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessão pública
será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h (vinte e quatro horas), após
a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no sistema eletrônico.

24.21 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO SERÁ
SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT.

24.22 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no
Sistema Compras.gov que impeça a realização do certame na data e horário marcado, a sessão pública
sepá automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste
Editalx desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

24.23 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema comJ no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será regIstrada em
ata

2424 Para dirimir/ na esfera judiciall as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da
Comarca de Dois Vizinhos - PR.

24.25 05 casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.

24.26 Integram este Edital, para todos os fins e efeitosp os seguintes Anexos:

ANEXO I Wo de Referência omiliZam
Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
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EDITAL DE PREGÃO Ng 002/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: Menor Preço.POR LOTE

OBJETO: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em manutenção e
instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas
neste instrumento.

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
O objeto do presente termo é o PREGÃO ELETRONICO para contrato de empresa especializada em
manutenção e instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas
neste instrumento.

2 - JUSTIFICATIVA:
Para atender os diversos setores da Administração Municipal.

A obtenção do preço médio se deu através do envio de solicitação de cotação a empresas do ramo do objeto
pretendido.

3 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Justifica-se a solicitação do julgamento POR LOTE, por considerar que as empresas que participarem
poderão apresentar as propostas sem prejuízo.

4 - DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU PROSPECTO:

Para comprovação de capacidade técnica:

a) Certificado de Registro de Pessoa Jurídica no CREA/ eAU/CFT, contendo no mínimo os seguintes dados:
Razão social, endereço, número e data do registro, ramo da atividade, nome do responsável técnico
re©strado. OBS.: Para o caso de empresas não registradas no CREA/ CAU/CFT Paraná, o respectivo
Certificado deverá ser vistado pelo CREA/ CAU/CFT do Paraná;

b) Certificado de Registro de Pessoa Física no CREA/ CAU/CFT, contendo no mínimo os seguintes dados:
nomeJ endereço/ número e data do registro, nome do profissional indicado para prestar os serviços
peptinentes a esta licitação' OBS.: Para o caso de profissionais não registradas no CREA/ CAU/CFT Paraná,
o respectivo Certificado deverá ser vistado pelo CREA/ CAU/CFT do Paraná;

c) Comprovante de que a proponente possui em seu quadro funcional, ou mantém vínculo com profissional
credenciado pelo CREA/ CAU/CFT.

5 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA:

Local da pFes,ta.ção de serviço será nos diferentes setores da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do lguaçup
com prazo maxlmo, não superior a 05 dias úteis, durante o período de vigência do contrato. - '

Os seIv}ços_desta licitação, deverão ser efetuados sem ônus para a Administração Municipal de acordo com
as solicitações. ' ’ – --–-––'

6 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E ViGÊNCIA,

CNPJ 11'95'589'230/0001-44/ e-mail: Hcitaca'c””'üod'igua'u2022@gpaE.,om _ T,1,f,n„ (46) 3572_8018 %gba 24



MUNiCÍPiO DE CRUZEIRO DO iGUAÇU 800893
Estado do Paraná

Os serviços deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da emissão da requisição
da ordem de compra, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas.

Os serviços serão conferidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta.

Os serviços poderão ser rejeitado quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Sendo certo, que a referida prestação dos serviços será pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses.

7- OBRIGAÇÕES:

DA CONTRATADA:

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e,
ainda

- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei ng 8.078, de 1990);

- substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DO CONTRATANTE:

- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados provisoriamente com
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

- comunicar à ContratadaJ por escritop sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos
serviços prestados, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

A.Agministração não respondepá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainde que vinculados à execução do presente Termo de Contratop bem coma por qualà-úb;–d;;JcaÚ;ad;=
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados/ prepostos oi suÉordinados.

8 - ESPECiFICAÇÃO DOS BENS/SERViÇOS:

8
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Lote 1: Instalação de Condicionador de AF

Descriçãolte Qtde , Valor
Unitário
396,6610

Valor
Total
3.966,60c msI comInstalação de

quente e frio, com unidadecontrole Split, 220 volts,
energética A, nacionalinterna e externa, eficiência

função turbo, displaysistema de tripla filtragem de ar,
No valor da instalaçãode temperatura digital eletrônico

) metros de tubodeverá ser incluso no mínimo: 02 (dois
de cobre linha de altaj 02 (dois) metros de cobre linha de

uatro) metros de isolante térmico 1 01 (um3baixa, 04 (q
02 (dois) metrossuporte para a unidade condensadora
e bucha 10 mm.de dreno, 06 (seis) parafusosJ arruelas

plugues eNão estão inclusos na instalação tomadas
instalação elétrica.
1 de Ar 12.000 BTUsJ com

l controle Split 220 volts, quente e frio, com unidade
interna e externa eficiência energética A, nacional1
sistema de tripla filtragem de ar, função turboI display

1 de temperatura digital eletrônico. No valor da instalação
1 deverá ser incluso no mínimo: 02 (dois) metros de tubo

de cobre linha de altaj 02 (dois) metros de cobre linha de ,

baixa, 04 (quatro) metros de isolante térmico, 01 Cum)
suporte para a unidade condensador 8 02 (dois) metros
de drenoJ 06 (seis) parafusos, arruelas e bucha 10 rnm.
Não estão inclusos na instalação tomadas, pluWes e

instalação elétrica.
o Ar 18.000 BTUs, com

controle splitJ 220 volts, quente e frio, com unidade 1

interna e externaJ eficiência energética A, nacional,
sistema de tripla filtragem de ar, função turbol display 1

de temperatura digital eletrônico. No valor da instalação ;
deverá ser incluso no mínimo: 02 (dois) metros de tubo
de cobre linha de alta, 02 (dois) metros de cobre linha de
baixa/ 04 (quatro) metros de isolante térmico, 01 Cum) 1

suporte para a unidade condensador 8 02 (dois) metros
de drenoJ 06 (seis) parafusos, arruelas e bucha 10 mm.
Não estão inclusos na instalação tomadas1 pIuWes e

instalação elétrica.
e 000

BTUs, com controle Split, 220 volts, quente e frio, com
unidade interna e externa, eficiência energética A, 1

nacional, sistema de tripla filtragem de ar, função turbo,
display de temperatura digital eletrônico. No valor da
instalação deverá ser incluso no mínimo: 02 (dois)
metros de tubo de cobre linha de alta, 02 (dois) metros
de cobre linha de baixa, 04 (quatro) metros de isolante
térmico, 01 (um) suporte para a unidade condensadora,
02 (dois) metros de dreno, 06 (seis) parafusos, arruelas
e bucha 10 mm. Não estão inclusos na instalação
tomadas, plugues e instalação elétrica.

' 02 UN 20
1

398,33 7.966,60

1

03 UN , 06 410,66

1

2.463,96

477,5404
1

UN ' 20 9.550,80

Lote 2: Manutenção de Condicionador de Ar

Avenida 13 de maio - 906 - Centro – CEP 85598-000
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Descriçãolte Valor TotalValor
Unitário

13.710,00228,50UNO

BTUs9.000depotênciadiversas,marcas
12.000BTUs

Na manutenção deverão ser efetuados os segulntes
, serviços:

+Revisão e Manutenção Geral, se for necessário á
desmontagem completa e separação de todas as peças '
eletrônicas das peças mecânicas/ papa evltar
problemas na parte elétrica e eletrônica do aparelho;

1 ;Retirada dos componentes - Condensador e 1

Evaporador;
*Conferência da carga de Gás na retirada do aparelho;
8Lavagem dos Radiadores da máquina;

: #As peças e componentes da máquina devem ser 1

lavados com Detergente Neutro/ e hi©enizados com
produto específico (homologado pela ANVISA) na
hora da montagem;

1 #Na montagem do aparelho/ deverão ser refeitos os
flanges e os isolamentos térmicos;
*Garantia pela Revisão e Manutenção de 12 meses,

1 estabelecida através de Nota Fiscal, sendo que a

: empresa prestadora do serviço deverá realizar nesse
período duas manutenções preventivas;
+0 prazo entre a Retirada e a Instalação da máquina
aDÓS a manutenção será de no máximo 48 horas;
c dor de Ar,
marcas diversas, potência de 18.000 BTUs, 24.000
BTUs e 30.000 BTUs.

Na manutenção deverão ser efetuados os seWintes
serviços:
*Revisão e Manutenção Geral, se for necessário á
desmontagem completa e separação de todas as peças
eletrônicas das peças mecânicas, para evitar
problemas na parte elétrica e eletrônica do aparelho;
*Retirada dos componentes - Condensador e

Evaporador;
*Conferência da carga de Gás na retirada do aparelho;
*Lavagem dos Radiadores da máquina;
*As peças e componentes da máquina devem ser
lavados com Detergente Neutro, e higienizados com
produto específico (homologado pela ANVISA) na

1 hora da montagem;
:*Na montagem do aparelho, deverão ser refeitos os
flanges e os isolamentos térmicos;
*Garantia pela Revisão e Manutenção de 12 meses,
estabelecida através de Nota Fiscal, sendo que a

empresa prestadora do serviço deverá realizar nesse
período duas manutenções preventivas;
*0 prazo entre a Retirada e a Instalação da máquina
após a manutenção será de no máximo 48 horas;

L

1

1

1

1

02 UN

1 ''
333,13 19.987,80

1

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000

CNPJ n'95-589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzeirodoiguacu2022@gm,ü,,m - T,1,f,n„ (46) 3572-80r8 Página 27



Pf\

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

, 16

17

18

19

, 20

14
Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000

CNPJ n'95.589.230/0001-44/ e-mail: Ucitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com – Telefone: (46) 3572-8018 Página 28

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

: : r g :1:Je g 1a!: :: p 1 ei ?v::s2a á R 4Jo?:1\c i:o n :iec i o A: 1 UN
BTUsf700/900 gramas

PAn1 P 1 : 3 e:: 3s ( RJ:t2 :c( aC o ndT c i ol:7::: 1 U N

BTusr800/1000 gramas

PA : e 5: fcT:1 p 1 : : 1: :s ( RJ:tOê1E 11 aC o nd1i c i 1A: 1 u N
BTUs Í1300/1500 gramas

n 1:a ::: sc::jl:: :: :
: : r g 1 : e 5faa 1h P 1 : 3 :: 3s ( Vê :c( aC ond1 c i A1 U N
BTUsf2400 gramas
/ OVAC ar-condicionado
SPLIT
e AC ar-condicionado
SPLIT
v VAC ar-condicionado
SPLIT
0 VAC ar-condicionado
SPLIT

Capacitor 3,5 UF ventilador 450VAC ar-condicionado
SPLIT

Capacitor 4 UF ventilador 450VAC ar-condicionado 1 UN
SPLIT
VAC ar-condicionado UN

SPLIT
AC ar-condicionado UN

SPLIT
o zIOVAC c/terminal UN

alumínio-
o VAC c/terminal UN

alumínio-
Tacitor de fase 30MF 380/440VAC c/terminal , UN

alumínio-

mv AC c/terminal UN
alumínio-

Capacitor de fase 50MF 380/440VAC c/terminal 1 UN
íalumínio

mcitor de fase 60MF 380/440VAC c/terminal UN
alumínio

mr de ventilação unidade externa para ar 12.000 UN
BTUS

Motor de ventilação unidade externa para ar 30.000 UN
BTUS

UNlra ar 12.000 BTUSPlaca de disDla-
UNPlaca de displa Ç para ar 30.000 BTUS

Tubo de cobie &m costura, diâmetro externo de 1/2' MT

– norma de fabricação ABNT NBR 7541
Sensor de degelo e temperatura 5K UN 1 10 185,06 . 1.850,60

250,83

250,73

299,00

15

30

10

353,00

256,33

10

20

25,36

15,00

15,02

20,23

20,23

20,23

20,23

21,89

25,56

30,68

37,80

52,10

63,33

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

195,34

490,00

408,76

300,00

no
83,05

1 1

000096

3.762,45

7.521,90

2.990,00

3.530,00

5.126,60

253,60

150,00

150,20

202,30

202,30

202,30

202,30

218,90

255,60

306,80

378,00

521,00

633,30

1.953,40

980,00

817,52

600,00
mo
4.152,50

=
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29 Sensor de degelo e temperatura 15K

Ventilador in;:erno para i30

moram) ar 30.000 BTUS31

Lote: 3 - REFRIGERADORES E FREEZER

Nome do produto/serviçoItem

amicado pela secretaria1

resDonsável

Mão dem]ã)mFÍa;;2
reventiva de refrigeradores e freezer

Nome do produto/serviçoItem
Lote: 4 - LAVADORA E CENTRIFUGAS

Deslocamento até o local indicado pela secretaria
resDonsável

Mão de obra especializada para manutenção
preventiva de lavadoras, centrífugas e secadora de
roupas

FOGÕES/MICRO- ONDAS

m;e-do produto/serviço
Lote: 5

Item

Deslocamento até o local indicado pela secretaria
responsável.
Mão cFne) ao

reventiva de fogões

9 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo servidor: AMARILDO
GODIN DAI'MAS, CPF 805,442,829-49, e Telefone (46) 35728000 a fim de verificar a confornidade dele
com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que
resultem de condições técnicasJ vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferioF, el na ocorrência destap não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e
prepostos

Valgr mfximo estimado da licitação R$ 188.353,55 (Cento e oitenta e oito mil trezentos e cinquenta e três
reais e cinquenta e cinco centavos).

?BS= p lvendo qualquer discordância entre a descrição do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a
descrição constante no Edital. ' --- ––--–- f

Avenida 13 de maio - 906 _ Centro _ CEP 8s59m

080997

1.350,60
m6
711,66

135,0610

236,8302

355,83

PreçoUnid. m
máximo máximo

total
9.975,00n9KM

19.852,0049,63H

Qtde

2.500

400

Quantid I Unid Preço Preço
máximomáximoade ade
total
9.975,002.500 KM 3,99

19.768,0049,42400 H

Quantid mr
adeade

KM2.500

H1 o

Preço Preço
máximo máximo

total
9.975,003,99

101.9,63
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EDITAL DE PREGÃO Ng 002/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: Menor Preço POR LOTE

OBJETO: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em manutenção e
instalação de ar condicionado, conforme cÓiraições, quantidade e ekigências estabelecidas
neste instrumento.

ANEXO - II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(Uso obrigatório por todas as licitantes)
(Papel timbrado da licitante)

A empresa ________.__._.___, estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se
='ouver), inscrita no CNPJ sob ng _„„__„„___„., neste ato representada por _„___„__.„___„_, cargo, RG..................,

=F.________„ (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico
ng 002/2023 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de Registro de Preços para a contratação de
empresa especializada em manutenção e instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidade e
exigências estabelecidas neste instrumento„ em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município,
conforme segue:

lor UnitárioQuantidade
1

R$xx

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública
de PREG/-lO ELETRÔNICO e/ou alteração prevista no item 11.6 do Edital.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e
seus anexos.

-„„--„„„-„--.------.„---„---„--„„---„---, ......„, ...„„....__„„_____„.. de 2022.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

Avenida 13 de maio - 906 – Centro -

CNPJ =1'95'589'230/0001-44/ e-maU: UcitacaaCrUZeüadQ@acl=2022@@aü.com - Telefone: (46) 3572-8018 Página 30
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EDITAL DE PREGÃO Ng 002/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: Menor Preço POR LOTE
OBIETO: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em manutenção e

instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas
neste instrumento.

ANEXO - 111

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da Hcitante)

Á pregoeira e equipe de apoio

==Trefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Ng 002/2023

Pelo presente instrumento, a empresa ____________„ CNPJ ng „.---------., com sede na -------------------„--1 através de seu
representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar ng 123/06, alterada pela Lei Complementar
ng 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempF9sa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 79 da Constituição Federal, não empregamos
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso
V do art. 27 da Lei ng 8.666/93, acrescida pela Lei ng 9.854/99.

J Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impediüvos para habilitação no
–yresente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera
de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9'’ da Lei n'’
8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

-•'•--•-n----•••'•--•-'•'•---•'•••---•..•.-•---'----, ...--', !BIS..-.....B.B........BBB__...qe de 2022.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

Avenida 13 de maio – 906 – Centro - CEP 85598-000

CNPJ n'95'589'230/0001-44/ e-mail: licüacaocruzekodo@acu2022@gmaÜ.caIn _ Telefone: (46) 3572_8018 Página 3 1
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EDITAL DE PREGÃO Ng 002/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: Menor Preço POR LOTE

OBJETO: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em manutenção e
instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas
neste instrumento.

ANEXO - IV

MiNUTA DO TERMO DE ATA DE REGiSTRO DE PREÇOS

Aos ....__. dias do mês de ____.„_. do ano de dois mil e vinte e dois, o Município de Cruzeiro do Iguaçu, inscrito no CNPJ/MF
sob o ng95.589.230/0001-44 , com sede na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, na Avenida 13 de maio - 906

– Centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito Municipal, Leonir Antônio Gelhen, inscrito
CPF/MF sob o ng 607.392.749-53, nos termos do art. 15 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações e do Decreto

Municipal ng 176/2007, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão ELETRÔNICO ng 002/2023, por
deliberação da Pregoeira, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Cruzeiro do Iguaçu
em..........-.., resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital
que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

.„„--„--„„„„-----_--__-_., sediada na _„.„_____„_____„, ng......., na cidade ce „„„„„„„_„ Estado do „.._„„_„„, inscrita
no CNPJ sob o ng „„.„-----„_-„„. e Inscrição Estadual sob o ng..................., dwavante designada CONTRATADA, neste
ato representada por seu sócio administrador Sr. .....„_______„__„, portador do RG ne .„..„„„„__„__„. e do CPF ng

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJET3

l•l- A pFesente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em
manutenção e instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste
instrumento„ para fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro de Preços1 conforme
necessidade da Administração Municipal e de acordo com o edital.

_.2. Descrição:

Item ng Descrição do Item Unidade Quantidade Valor Unitário

VALOR TOTAL DA ATA = -–– (---___--__).

!•3- Est:linsFuuTeTo de re©stro de pFeÇos não obriga a Administração a armar as contratações com a CONTRATADA
6:apdo+eJfacJultada3 1:ülização de outros meios, as;egurados# nesta hipótese, a preferência do beneHciá;io do registrJ
em igualdade de condiçõesl nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2•l- A presente Ata terá validade por 12 (doze) mesesJ a partir de sua assinatura.

Avenida 13 de Indo - 906 _ Centro _ CEP 85m
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2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze mesesf incluídas eventuais pEorrogaÇÕes/
conforme o inciso 111 do $ 39 do arE 15 da Lei ng 8.666, de 1993.

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços inclusive o acréscimo de que
trata o § lg do art. 65 da Lei ng 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de 30 (trinta) diasJ sem ônus de acordo com as solicitações
da Secretaria de Educação, na sede da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçul 906J Central Cruzeiro do Iguaçu.

3.2. Os bens deverão ser executados/instalados no prazo máximo de 02 (dois) diasl após o recebimento da nota de
empenho1 seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Notas de
empenho,

3.3. Os bens, objeto desta licitação, deverão ser executados/instalados de acordo com as solicitações/ pelo período de
12 (Doze) meses (vigência).

4. os equipamentos/ objetos desta licitação, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado, totalmente
completos e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de
funcionamento, acompanhado por servidor designado pela administração municipal.

3.5. O Prazo de garantia será de no mínimo 03 (três) meses. A partir da data da nota fiscal.

3.7. as bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contratol para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta

3.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

q.2. Deverá efetuar a entrega/execução/instalação do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
-=ical constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

4.3• Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos.

4'4. DeveFá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilit:em o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

4'5• ToIios os Produtos cotados e entregues deverão ser de primeira linha em conformidade com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e INMETRO em sua versão mais recente.

4:6' JA empf Esa vencedOFa ficará obrigada a trocarf a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o
ato do recebimento não importará na aceitação. ' ’ -

4•7-j)ebv:rá dilSPOF de estrutuFa pFÓPFi& com disponibilização de profissionais necessários para a prestação dos serviços

Avenida 13 deM–––––––-–––

CNPJ 11'95'589'230/0001'14/ e-mail: ü'ü”'””' ak'd'@”u2022@gma.,.m _ T,1,f,.„ (46) 3572_8018 pá.gba 33



MUNiCÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

83;3182

4.8. Deverá permitir e facilitar o acesso dos funcionários municipais designados a fazerem o acompanhamento da
execução dos serviços.

4.9. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada itemP obrigando-se a Fepor aquele
que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste edital e legislação
vigente

4.10. Os produtos deverão vir acondicionados em embalagens lacradas.

4.11. Durante o período de garantiaJ a (-'ONTRATADA1 independentemente de ser ou não fabricante do material, obriga-
se a substituir ou reparar1 sem ônus para a Administração Municipal, o produto que apresentar defeitos ou incorreções,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação.

4.12. Certificar-se, preliminarrnente, de todas as condições exigidas no EditaIJ não sendo levada em consideFaÇão

qualquer argumentação posterior de desconhecimento.

a.13. Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, através do gestor da Ata de RedsIro de Preçosp

–üalquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional/ para que sejam adotadas as pFOvidências de
regularização necessária.

4.14. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtosJ objeto da licitação.

4.15. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, devendo substituir à suas expensas, no total ou em parteJ o objeto
em que se verincarem incornpatibilidades com as especificações e condições estabelecidas.

4.16. Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta.

4.17. Os produtos/materiais/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão
verificadas especificações conforme descrição.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRANTANTE

6.1. Deverá receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

6.2. Deverá verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

=K.3. Deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido

6.4. Deverá acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor
especialmente designado.

6'5- Deverá efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos.

6.6. Deverá aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

6'7' A AdministfaÇão não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato/ bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSUIÁSÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DESUSTENTABILIDADE

Avenida 13 de maio CEP 85598-000
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7.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns
pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso racional do consumo
de energia e água, adotando nredidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA deverá:

a)

b)

c)
d)

e)

0
g)

h)

i)

j)

k)
1)

m)
n)

0)

7.2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de
sustentabilidade, como:

a)
b)

c)

d)

8•l• Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal,
acompanhada pela OFdem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo Município e

acompanhada ainda das CND’s FGTS/ TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de
transfeFência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada pela mesma.

83l9s notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Avenida 13 de maio
- 906 - Centro.

8'3' CRITERIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:

A\enida 13 de maio - 906 - Cenüro - CEP 85598-000

Estado do Paraná

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado[s) deve(m) atuar
como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de
água e que apresentem efIciência energética e redução de consumo.
Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e Agua
Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se 8zerem necessários, para a execução dos
serviços
Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitand) o desperdício de água.
Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre
redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as
normas ambientais vigentes.
Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na
seleção de colaboradores no quadro da empresa.
Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também
a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e
envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei ng 9.985/00.
Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela
empresa na prestação dos serviços, inclusiVe os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas
fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que
estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.
É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.
Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a

captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o
tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de redizir a impressão de documentos;
Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função "duplex" (frente
e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos
domiciliaresr áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em
áreas não licenciadas.

Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade corn as normas técnicas específicas.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

?•l'l' O FespectÍvo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal ng 8.666/93.
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8.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação
emitida: a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, CNPJ sob ng95.589.230/0001-44;

8.3.2. Endereço: Avenida 13 de maio - 906 - Centro. CEP 85.598-000 - Cruzeiro do lguaçu-PR.

8.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter:
8.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação;
8.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;
8.3.3.3. número do item e descrição do produto:
8.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante da Ata de
Registro de Preços:
8.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total.
8.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.

8.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a
data da sua reapresentação.

1.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da CONTRATADA
W'elativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal ng 8.666/93.

8.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos Recursos
vinculados ao próprio município, da seguinte dotação orçamentária:
03 Secretaria de Administração
001 Atividades Administrativas

04.122.003.2008 Desenvolvimento das Ações Administrativas
33.90.30.00.00 Material de Consumo

33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

8.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de dotações
orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

8.7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

8-8' Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, Il, “d” da Lei
8.666/93.

– 9. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurern álea econômica extraordinária,
npouco fato previsível.

8'10• Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal.

7'11' Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos
comppobatódos para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93.

7•12: Os valores Pecompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o
caso) e publicação do Termo de Aditamento. - ' -

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

r:„cibn=ItS:)C::%ÀiXB[;=;ãopno:tCP:9„lo:FÁ==J';;;;;;= : 7:::FIEa ::1:::as:LÃ:g11);-"-"""
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9.2. O recebimento dos produtos,.a fiscalização e :o acompanhamento da dxecução dp contrato serão efetuados pela
secretaria ....„.__ cujo CPF ng „.._„, Telefone [46) „..__, a fim de verificar a coÍ\formidade"dele com as especificações
técnicas dispostas no mesmo, assim como golicitar a correção deleventuais falhas ou irregularidades que forem
verificadas, as quais, se não sanadas nd prazoiestabelecido, serão$bjetÓ de comunicação oficial à CONTRATADA, para
aplicação das penalidades cabíveis. " , - ' , 1,

#

9.4. A fIscalização do presente Contrato ficará a cargo pela Servidóra da secretaria çie ....„. cujo CPF ng __... Telefone
(46) .__„, a fim de verificar a confofmida.de;delê com as especificações técni(§'s dispostas no mesmo.

CLÁUÉULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

10.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em. decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondenfes.

10.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no

mercado, o fornecedor será convocado para que’promova qredução dos preços.

10.2.1. Em não sendo reduzido b preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades administrativas, podendo ,o Município de Cruzeiro do Iguaçu convocar os demais fornecedores
classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro
de preços ou parte dela.

10.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir as obrigações
assumidas, éste poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a ser protocolado antes do
pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato supeweniente que tenha provocado elevação relevante nos
preços praticados no mercado.

10.3.1. Procedente o pedido, o Município de Cruzeiro do Iguaçu poderá efetuar a revisão do preço registrado no
valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar
contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio econômico-
financeiro

10.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu, o
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

IO'4' Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu e o fornecedor
continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de
cancelamento do re#stro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no
dital

ÍO'5' Na hipótese do cancelamento do redstr:6 do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o Município de
Cruzeiro do Iguaçu poderá convocar os demais.fornecedores subsequenteé de acordo com a classificação 6nal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO CANCELAMENTO DA ATA

ll'I'. A et? poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente1 independentemente de noüHt..ação judicial ou
extFajudiciaIJ sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta: ; ’

ll'l'l' Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.

11•l•2- Sem justa causal e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.
}}'1'3- Inhingir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal ng 8.666/93. '

} } : : : : : :::u::::p:: : : ãcou ::p:1: iFor: : uJ::1: : : ep 1 : : :áãsousl = 1: : : :1:: = : f;: :f: iõeS :tITI: ::;paIn 9176 / 2007 p

11'2' O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:

oà::3-cIIfFlat:3oo.social ou modi6cação da HnàHdade ou da estrutura da empresa# que prejudique a execução do

: 1 : : : : : g : : Or :: 1::i \De : ::: : leTs =n;lo:i : : gdu::{:1: :1::: fea ::: : : : :: i = : :3: 18 aToTEfaug ?!fei::rETRatos

Awnida 13 de H-m=R5BX3ãÕ
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11.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de calamidadé
pública, grave perturbação da ordem interna ou gueri-a, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão
deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.

11.3. A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as

razões do pedido.

11.4. A comunicação do cancelamento do prep registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente
ou por correspondência com aviso de récebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo processo administrativo.

11.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço
registrado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

=. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ng 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

12.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o

dentro do prazo de validade da proposta;
12.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
12.3. apresentar documentação falsa;
12.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
12.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.6. não mantiver a proposta;
12.7. cometer fraude fiscal;
12.8. comportar-se de modo inidôneo;

instrumento equivalente, quando convocado

12.1. A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, 30derá ser apenada com.

a) Advertência;
b) MuIta;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até dois
arios

d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco
anos

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidadeJ que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados.

12.2- Poderão ser aplicadas as seguintes muItas, conforme a gravidade das inüações:

CORRESPONDÊNCIA

3% m=T;aliaiiia=
5% sobre o ai;nmD .0

m sobre o vM&inDelM
m)re o m=iBmpea=

6
7

a
gW=c&BJUa&BaumamaMmaiaToTatra aDIraREa;
20% sobre o valor total da Ata.

lroduto.

12'3. Da classificação das inãações por gravidade (GRAU):

INFRAÇÃO

AvenIda 13 de maio - 906 – Centro – CEP 85598-000
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DESCRICAO DA GRAVIDADE OCORRIDA
Fãããrãi;FMI eo R=ãlizmamãiããícm

or ocorrência.

s\=pZrm/iiãúlãiãiimsmFalaRalt:o/entrega dos
lrodutos por dia e oor nota de empenho.

Atrasar a entRa injjãmmenmorne ãieTiil=
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo justificado; por
ocorrência
a ;i=;Titm=;ã&mior produto.
mj;g;ÍD=mmiãmi=ol;aolada, por ocorrência.
m;egaiD=miMno 1%;;ãfommãmno edita);
Fornecer informa riãÍe–séimmãaÉammiMcia.
mmaterial,ieê;anitãúento semnã=i;RmLIZAÇ Mmrrência.
Der causa à inexecução total do obieto da Ata
AINDA, DEIXAR DE:
Zelar Delas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência.
m)riaããi;aãã;aou insmãiiirmentar do óããmizador,lior ocorrência;
Manter a documentãmãã®o atualizada; POR LOTE, por ocorrência.
napM}=Rale entrema)a=memili;;Fau deZimo pela FISCALIZAÇÃO; por
ocorrência.
i;iiFrl;;;i=ã=mmç-ÃümmÊiZie seus funcionários; por ocorrência.

aRpRFmquer==&–ETiiü e seiKlima previstos nesta tabela de multas, após
, reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, POR LOTE e por ocorrência;
Gt;tãTiTã;iiamas custas,jú=ioprotegmawima rX

GRAU

5

3

2

4

1

2

2

6

12.4. A somatória das muItas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% (vinte por
cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.

12.5. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao
Município de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata.

12.6. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

12.7. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

12.8. A penalidade de muIta pode ser aplicada cumulaüvamente com as demais sanções.

12-9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratante, este será
encaminhado para inscrição em dívida ativa.

12'10' As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o
contraditÓFiO e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ng 8.666/1993.

12-11' A aTtoHdade competentel na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do in#ator/
: Trater efiucaü.v 9 da,pena, a reincidência de transgessões por parte da contratante, levando em consideração
togos, qs atos celebr?dos com a CONTRATANTE bem como os âanos causado à AdÀinist;;ção;-obsl-Janã:'-i
püncípio da proporcionalidade e da razoabilidade. ’

12-13' A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 8Mm)3
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Administração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.

12.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

12.15. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município
poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

13.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a
Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992), a Lei Federal ng 12.846/2013 e seus regulamentos, se
comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a

Juem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por
C.)lterrnédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidas. de
llualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem corno de manipular ou fraudar

o equiln)rio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente,
fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura do
instrumento em 02 Cduas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.

15'2- A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelo Contratante,
seFá disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de
– 5 Ccinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

15•3• A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos
qe diFeito públicol aplicando-se-lhesI supleüvamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de

:retto pri%doI na forma do artigo 54, da Lei ng 8.666/93, combinado com o inciso XIII do art 551 do mes;no áploma

§lá.?F:fcFI::oi:Se/g;8;;ed::9o=jedRaegl gN;;;gT?oS::i:,d:sT,eÉ::= 3:?;=::i::3:ED=ee::aJ 5==:8:
naquilo que não contrariar as presentes disposições. ' --’ "'-' --Y"--’

p o ; J 1 : :::r: :b1::3 :âa : :rcLá;ll1 :çE :esFa : nhqa=: 1;; lg : La: 3 i ::5lsJFe 2Ll;s= : : 8:: BiEl; 8g com a sob Hg ações

Cruzeiro do Iguaçu, ..... de _____ de 2022.

Prefeito Municipa1
Xxxxxxxwmxxxxwçx Ltda

CONTRATADA

A\enida 13 de maio - 906 - Cenbro – CEP 85598-000
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Representante Legal
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:MUNicípio Dn CRUznrRO DO rGUÂçu
----–-------------4$TADO BO PARANÁ–-–------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

T–––––––080í{O
PARECER JURiDICO nc’. 002/2023 - Lic. Pregão Eletrônico

Da: Procuradora Jurídica

Ao: Sr. Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. Secretário de Administração do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. Presidente da Cornissão de Licitações do Município de Cruzeiro do
Iguaçu.

Ao: Sr. Pregoeiro do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Assunto: Licitação modalidade Pregão Eletrônico n.
002/2023.

Objeto: - Registro de preços para contratação de empresa
especializada em manutenção e instalação de ar
condicionado.

Valor Máximo Total de R$ 188.353,55 (cento e oitenta e oito
mil, trezentos e cinquenta e três reais, cinquenta e cinco centavos).

Nos foi enviado pelo Sr. Presidente da Comissão de
Llcitação/Pregoeiro do Executivo Municipal para análise e posterior emissão de

parecer quanto o Edital retro referido, relativo ao procedimento licitatório, de

Registro de Preço na modalidade Pregão Eletrônico n. 002/2023, o qual segundo
nosso entendimento foi redigido dentro das normas c..onsignadas na Lei 10.520/2002

e subsidiadamente pelas especificações da Lei 8.666/93 e suas posteriores
alterações, em especial ao disposto em seu artigo 15, 51 e seguintes e de acordo
com o Decreto Federal 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de

Preçosl bem como na Lei Complementar 123/2006 e suas posteriores alterações1

vlsto que presentes as cláusulas essenciais, sem quaisquer condições que possam
tipificar preferências ou discriminações.

.. .. . A modalidade escolhida paFa o presente procedimento

licitatóHo se adequa ao objeto a ser licitado, estando correta, em razão do objeto1
com base no disposto no artigo 70 do Decreto 7.892/20131, da Lei 10.520/2002 e
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MUNIcípIo Dn CRuznrn© DO IGUAÇU
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Fone: (46) 3572•.8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

decreto 3.555/2000, modalidade inclusive que traz grandes vg 9&ml-a
Administração Municipal proporcionando -economia financeira na busca do melhor
preço.

Cumpre dizer ainda que o aviso contendo o resumo do Edital

deve ser publicado observando a antecedência mínima de 08 (oito) dias úteis, nos
termos do inciso V do artigo 4c> da lei 10.520/2002.

Para a convocação dos interessados ainda deverá ser
observado pela Administração o disposto no artigo 4c), I da lei 10.520/2002.

Informa ainda que no presente processo o departamento
contábil, já certificou que há dotação orçamentária suficiente para futura contratação ’

do objeto do respectivo edital.

Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entende-
se que no presente caso o procedimento licitatório e respectivo edital está
atendendo ao disposto na Legislação vigente, devendo ter seu normal

prosseguimento, observando-se o disposto e limites legais impostos pela legislação
vigente, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Federal 7.892/2013, bem como a Lei

Federal 8.666/93, ressalvando que a questão da compatibilidade do preço foge ao

controle desta Procuradoria, sendo de responsabilidade da área solicitante .

Este é nosso entendimento jurídico.

E o parecer que submeto a apreciação superior.

Cruzeiro do lgL\aÇU/ PR, 06 de janeiro de 2023

OAB/PR 59.899
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Voltar

Detalhes processo licitatório
'Informações GeraIs’

Entidade Execubra i MUNICiPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Ano+ ;023

Na licitação/dispensa/irlexigibilldade+ 2

Modalidade* Pregão

Número edibl/processo+ 003

ãRecursos provenientes de organismos j11.!:qrpgçip.BPig/.mql.;PIP.ig qg 'çréQiÇ.QT

1 Instituição FinanceIra

Contratr) de Empréstimo

Descrição ResumIda do Objeto* Registro de Preços para a contratação de empresa especiaIIzada em manutenção e }

instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidade e exigências
estabelecidas neste instrumento.

R3rma de Avaliçãa MenoF PFeÇa

Dobção Or9menHda+ 0300104122000320083390390000

Preço máximo/Referência de preço - ’ 188.353,55

R$*

Data de Lançamento do mbl [{;à}[;1/;é;3

Dan da Abertura das Propostas ; 23/01/2023 ;

NOVA Data da Abertura das Propostas

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

V

Data Registro

Data Registro

.0649]{.29?3 _ 3
:
:

Há itens exdusivos para EPP/ME? Sim

Há cota de participação para EPP/ME? Não

Trata-se de obra com exIgência de subcontratação de EPP/MP Não

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Não

Data Cancelamento

'v
-v

Percentual de partIcipação: ' 0l00

V
V

BEaU!Ea=@

CPF: 6966554979 (DcggJt )

https://sewicos.tce.pngov.brnCEPR/Municipal/AMLJDetalhesProcessoCompra.aspx 1/1
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PREFEITtJRA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE

PEQUENO PORTB B MICROEMPRBBNDEDOR INDIVIDUAL (MEI)
AVISO NO 01

PREGÃO ELETRÔNICO N' 002/2023

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará
realizar no local e data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de
acordo com as condições particulares do Edital, Lei Federal n'’ 10.520, de 17 de
julho de 200:2 e o Decreto federal IO.024, de 20 de setembro de 2019 e, os artigos
42, 43, 44, 45, e 46 da LC-123/2006 e subsidiariamente, a Lei Federal n'’ 8.666,
de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais normas em vigor que regem a
matéria.
OBJETO: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em
manutenção e instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidade e
exigências estabelecidas neste instrumento.
DATA E HORA DE ABERTURA: 23 de janeiro de 2022 às 09:DOb
CRITÉRIOS DE JULGAMBNTO: Menor Preço por Lote.
LOCAL: www.gov.br/c©!npras / pt-br
BDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da

11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ouàsPrefeitura, nos dias úteis das 07:30
através da wet)page: http: / /www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ demais informações
através do telefone/fax (O>a46) 3572-8000;

Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 06 de janeiro de 2023.

L//7/’
ANTÔNIO GELHENLB©

PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

AVISO N' OI

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS. EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)
PREGÃO ELETRÔNICO N' 001/2023
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que íará realizar no local e
data abaixo. licitação na nlodalidade de Pregão Eletrônico. de acordo cc>nr as condições
particulares do Edital. Lei Federal n': 10.520. de 17 de Julho de 2002 e o Decreto federal
IO.024. de 20 de setembro de 2019 e. os artIgos 42. 43. 44. 45. e 46 da LC-123/2006
e subsidiariemente. a Lei Federal n'’ 8.666, de 21 de junho de 1993. suas alterações e
demaIS normas em vigor que regem a matéria,
OBJETO: Contratação de empresa especIaIIzada em conserto e fornecimento de peças
para Volkswagen – Gol 1.o GIV nox 2011-2012. conforlno condIÇÕes, quanüdado o
exigências estabelecidas neste instíurnento. DATA E HORA DE ABERTUPJ\ 23 de janeiro
de 2022 às 10:OC)h . CR4TÉRIOS DE JULGAf\4ENTO: Menor Preço por Lote
LOCAL: wvü,v.gov,br/co-lpras/pt-br - EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos
podem ser obtidos na =de da Prefeitura. nos dias úteis das 07:30 às 11 :30 e das 13:00
às 17:00 horas. ou através da \vet)page: http://www.cruzelrodoiguacu.pr.gov.br/ demais
Énfornlações através de telefone/fax (0xx4 6) 3572-8000: Cruzeiro do Iguaçu/PR. em 06 de
janeiro de 2023. LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITO MUNICIPAL

ga,
AVISO N' dl

bl: :B_a. --J=J . ;"---.-- -"i$

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE k41CROEMPRESAS. EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDÉDOR INDIVIDUAL (MEI )
PREGÃO ELETRÔNICO N’ 002/2023
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. toma público que fará realizar no local e
data abaixo. IIcitaÇão na n\odatidade de Pregão Eletrônico. de acordo com as condiçóes

.' particulares do EdItal. LeI Federal n' 10.520, de 17 de Julho de 2002 e o Decreto federal
10.024. de 20 de setembro de 2019 e, os artIgos 42. 43, ZU. 45. e 46 da L.C-123/2006
e subsidiariaIBel lte. a Lei Federal n'’ 8.666. de 21 de Junho de 3993. suas alterações e
demais normas em vigor que regem a maléria.
OBJETO Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em

; manutenção e instalação de ar condicionado. conforme condições. quantidade e
exigêncIas estabelecidas neste instrumento. DATA E HORA DE ABERTURA 23 de janeiro
de 2022 às 09:OC)h . CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote
LOCAL= v/\vw.go'/.br/compras/pt-br - EDITAL E INFORMAÇÕES: O EdItal e seus anexos
podem ser obtidos na sede da PrefeItura, nos dias uteis das 07:30 às 11 :30 e das 13:00
às 17:00 horas. ou através da wet)page: http:/,www.cruzelrodoiguacu.pr.gov.br/ demaIS
Informações através do telefoneffax (Oxx4ô) 3572-8000; Cruzeiro do Iguaçu/PR. em 06 de
Jar,ei,o de 2023. LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITO MUNICIPAL

g<
rU +H=P&

MatérIa publicada no 61/\RIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 09/01/2023
A verificação de autenticidade da :natéria pode ser feita iníor mando o código identificador no site:

http://dioems.com.br
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