
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00171/2018)

 

     às 11:33:47 horas do dia 30/01/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

VANIA RODRIGUES DE SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

02.00171/2018 - 2019/003/2019 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PELO PRAZO

DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

(APARELHO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO),.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 9.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão

Lote (2) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 12.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 16:44:53:788 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 45.450,25

29/01/2019 23:53:55:476 K & Y REFRIGERACAO LTDA  R$ 47.500,00

29/01/2019 18:02:57:560 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 40.150,23

29/01/2019 15:19:34:832 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 40.150,23

29/01/2019 17:19:02:428 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 40.150,23
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seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã

Lote (3) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 18.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 15:57:41:821 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 229.535,00

28/01/2019 16:44:53:788 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 235.450,25

29/01/2019 23:53:55:476 K & Y REFRIGERACAO LTDA  R$ 260.400,00

30/01/2019 02:11:03:789 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 260.400,00

29/01/2019 18:02:57:560 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 229.535,16

29/01/2019 15:19:34:832 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 229.535,16

29/01/2019 17:19:02:428 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 229.535,16

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 15:57:41:821 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 265.000,00

28/01/2019 16:44:53:788 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 270.450,25

29/01/2019 23:53:55:476 K & Y REFRIGERACAO LTDA  R$ 300.200,00

30/01/2019 02:11:03:789 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 316.000,00

29/01/2019 18:02:57:560 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 265.047,37

29/01/2019 15:19:34:832 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 265.047,37

29/01/2019 17:19:02:428 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 265.047,37
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Lote (4) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 24.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã

Lote (5) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER  30.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um bot

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 15:57:41:821 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 222.000,00

28/01/2019 16:44:53:788 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 227.450,25

29/01/2019 23:53:55:476 K & Y REFRIGERACAO LTDA  R$ 270.000,00

30/01/2019 02:11:03:789 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 267.840,00

29/01/2019 18:02:57:560 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 222.937,92

29/01/2019 15:19:34:832 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 222.937,92

29/01/2019 17:19:02:428 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 222.937,92

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 17:51:43:786 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 45.900.000,00

29/01/2019 15:57:41:821 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 217.000,00

28/01/2019 16:44:53:788 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 250.450,25

29/01/2019 23:53:55:476 K & Y REFRIGERACAO LTDA  R$ 322.500,00

30/01/2019 02:11:03:789 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 258.000,00

29/01/2019 18:02:57:560 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 217.350,81
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Lote (6) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através

Lote (7) - AR CONDICIONADO SPLIT,  INVERTER PISO - TETO 48.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna atrav

29/01/2019 15:19:34:832 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 217.350,81

29/01/2019 17:19:02:428 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 217.350,81

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 17:53:27:876 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 45.900.000,00

29/01/2019 16:02:36:015 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 165.000,00

28/01/2019 16:47:29:022 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 232.450,25

30/01/2019 02:18:34:470 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 348.400,00

29/01/2019 15:25:00:645 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 280.800,00

29/01/2019 17:25:13:219 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 234.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/01/2019 16:47:29:022 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 155.450,25

30/01/2019 02:18:34:470 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 184.800,00

29/01/2019 15:25:00:645 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 150.340,63
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Lote (8) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 9.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão

29/01/2019 17:25:13:219 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 150.340,63

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2019 17:53:27:876 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 89.500.000,00

28/01/2019 16:47:29:022 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 378.450,25

29/01/2019 23:57:34:390 K & Y REFRIGERACAO LTDA  R$ 437.000,00

30/01/2019 02:18:34:470 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 537.280,00

29/01/2019 18:27:55:873 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 373.756,21

29/01/2019 15:25:00:645 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 373.756,21

29/01/2019 17:25:13:219 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 373.756,21

Data-Hora Fornecedor Lance

30/01/2019 11:42:08:725 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 30.500,00
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Lote (2) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 12.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã

Lote (3) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 18.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã

30/01/2019 11:41:59:355 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 31.115,25

30/01/2019 11:42:00:375 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 34.400,00

30/01/2019 11:40:48:390 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 35.149,00

30/01/2019 11:37:50:826 K & Y REFRIGERACAO LTDA  R$ 39.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/01/2019 11:59:18:185 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 157.950,15

30/01/2019 11:56:34:850 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 162.000,00

30/01/2019 11:52:46:584 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 169.167,00

30/01/2019 11:56:52:885 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 175.676,00

30/01/2019 11:49:37:466 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 204.600,00

30/01/2019 11:48:39:380 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 209.250,00

30/01/2019 11:48:39:231 K & Y REFRIGERACAO LTDA  R$ 213.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/01/2019 11:59:41:472 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 195.000,00
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Lote (4) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER 24.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã

Lote (5) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER  30.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um bot

30/01/2019 11:59:23:850 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 198.000,00

30/01/2019 11:57:31:005 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 220.000,00

30/01/2019 11:58:41:012 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 224.281,00

30/01/2019 11:57:41:217 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 230.680,00

30/01/2019 11:57:36:304 K & Y REFRIGERACAO LTDA  R$ 252.000,00

28/01/2019 16:44:53:788 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 270.450,25

Data-Hora Fornecedor Lance

30/01/2019 12:23:07:087 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 161.890,00

30/01/2019 12:22:52:249 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 161.900,00

30/01/2019 12:13:47:019 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 168.205,45

30/01/2019 12:12:18:439 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 175.000,00

30/01/2019 12:11:13:447 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 191.700,00

30/01/2019 12:10:08:268 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 199.746,00

30/01/2019 12:10:37:412 K & Y REFRIGERACAO LTDA  R$ 220.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (6) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através

Lote (7) - AR CONDICIONADO SPLIT,  INVERTER PISO - TETO 48.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

30/01/2019 12:28:34:652 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 200.000,00

30/01/2019 12:29:31:868 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 209.840,00

30/01/2019 12:29:04:002 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 210.700,00

30/01/2019 12:27:13:115 K & Y REFRIGERACAO LTDA  R$ 214.500,00

30/01/2019 12:27:42:304 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 214.999,99

30/01/2019 12:28:56:485 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 216.998,25

29/01/2019 15:57:41:821 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 217.000,00

29/01/2019 17:51:43:786 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 45.900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/01/2019 16:02:36:015 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 165.000,00

30/01/2019 12:39:47:508 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 201.000,00

30/01/2019 12:39:00:227 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 202.950,45

30/01/2019 12:26:48:761 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 267.800,00

30/01/2019 02:18:34:470 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 348.400,00

29/01/2019 17:53:27:876 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 45.900.000,00
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Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna atrav

Lote (8) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através

 

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

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 30/01/2019, às 11:49:53 horas, no lote (1) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 9.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

Data-Hora Fornecedor Lance

30/01/2019 12:51:28:470 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 126.000,00

30/01/2019 12:51:35:119 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 127.950,25

30/01/2019 12:50:27:381 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 140.800,00

30/01/2019 02:18:34:470 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 184.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/01/2019 13:09:19:882 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 278.489,22

30/01/2019 13:08:08:239 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 299.000,00

30/01/2019 13:07:30:218 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E
COND  R$ 333.500,00

30/01/2019 13:04:43:383 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA
EIRELI  R$ 345.000,00

30/01/2019 13:15:07:870 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA  R$ 367.990,00

30/01/2019 13:05:14:345 K & Y REFRIGERACAO LTDA  R$ 368.000,00

30/01/2019 02:18:34:470 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  R$ 537.280,00
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seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/03/2019, às 10:31:41 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2019, às 10:31:41 horas, no lote (1) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 9.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão -

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

seguinte: DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E

ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO (uma) 1 HORA, SOB

O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº

10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 14/03/2019, às 10:08:12 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 10:08:12 horas, no lote (1) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 9.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:
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reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão -

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

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 14/03/2019, às 10:08:12 horas, no lote (1) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 9.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão -

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

POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI com o valor R$ 30.499,94.

 

    No dia 30/01/2019, às 12:13:44 horas, no lote (2) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 12.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã -
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a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/03/2019, às 10:31:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2019, às 10:31:57 horas, no lote (2) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 12.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã -

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

seguinte: DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E

ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO (uma) 1 HORA, SOB

O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº

10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 14/03/2019, às 10:18:15 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 10:18:15 horas, no lote (2) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 12.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã -

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

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS
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ANEXOS.

 

    No dia 14/03/2019, às 10:18:15 horas, no lote (2) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 12.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã -

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

LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 157.946,55.

 

    No dia 30/01/2019, às 12:03:17 horas, no lote (3) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 18.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/03/2019, às 10:32:08 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2019, às 10:32:08 horas, no lote (3) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 18.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +
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Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã -

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

seguinte: DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E

ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO (uma) 1 HORA, SOB

O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº

10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 14/03/2019, às 10:10:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 10:10:14 horas, no lote (3) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 18.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã -

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

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 14/03/2019, às 10:10:14 horas, no lote (3) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 18.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:
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reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã -

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

POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI com o valor R$ 194.999,65.

 

    No dia 30/01/2019, às 12:24:34 horas, no lote (4) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 24.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/03/2019, às 10:32:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2019, às 10:32:19 horas, no lote (4) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 24.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã -

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

seguinte: DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E
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ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA

MANIFESTAÇÃO DE RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO (uma) 1 HORA, SOB

O MANTO DO ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº

10.300/06, E O ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 14/03/2019, às 10:12:16 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 10:12:16 horas, no lote (4) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 24.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã -

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

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 14/03/2019, às 10:12:16 horas, no lote (4) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER 24.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botã -

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

POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI com o valor R$ 161.889,84.
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    No dia 30/01/2019, às 12:59:58 horas, no lote (5) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER  30.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um bot -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 13:33:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/02/2019, às 13:33:55 horas, no lote (5) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER  30.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um bot -  a

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

coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: AMAZOM

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. No dia 11/03/2019, às 10:32:29 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2019, às 10:32:29 horas, no lote (5) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER  30.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +
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Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um bot -  a

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

DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER

OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE

RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO (uma) 1 HORA, SOB O MANTO DO

ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O

ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 14/03/2019, às 10:48:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 10:48:05 horas, no lote (5) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER  30.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um bot -  a

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

ADJUDICAMOS POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA

ADMINISTRAÇÃO E ATENDER OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

    No dia 14/03/2019, às 10:48:05 horas, no lote (5) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER  30.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:
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reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um bot -

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

POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI com o valor R$ 209.840,00.

 

    No dia 30/01/2019, às 12:43:54 horas, no lote (6) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO-TETO 36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 30/01/2019, às 14:43:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/01/2019, às 14:43:10 horas, no lote (6) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO-TETO 36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através -  a situação

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

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: COIMBRA IMPORTACAO
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E EXPORTACAO LTDA. No dia 11/03/2019, às 10:32:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/03/2019, às 10:32:38 horas, no lote (6) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO-TETO 36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através -  a situação

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

DECLARO VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER

OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE

RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO (uma) 1 HORA, SOB O MANTO DO

ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O

ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 11/03/2019, às 10:52:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/03/2019, às 10:52:34 horas, no lote (6) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO-TETO 36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através -  a situação

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

NO VALOR ARREMATADO, ALTERO A SITUAÇÃO DO LOTE 06. No dia 11/03/2019, às

11:45:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/03/2019, às 11:45:09 horas, no lote (6) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO-TETO 36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através -  a situação

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

VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: POTENCIA COMERCIO

PRODUTOS INFORMATICA EIRELI. No dia 12/03/2019, às 10:06:17 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 10:06:17 horas, no lote (6) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO-TETO 36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através -  a situação

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

VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: LUGUIMAR COMERCIO E

SERVICOS LTDA. No dia 12/03/2019, às 13:42:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/03/2019, às 13:42:28 horas, no lote (6) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO-TETO 36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada
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seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através -  a situação

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

VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: PLANETA CONSTRUCOES

CIVIS COM E SER DE INF E COND. No dia 13/03/2019, às 09:43:47 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/03/2019, às 09:43:47 horas, no lote (6) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO-TETO 36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através -  a situação

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

VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: AMAZOM IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA. No dia 14/03/2019, às 09:33:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (6) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com
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apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 30/01/2019, às 13:12:33 horas, no lote (7) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO - TETO 48.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna atrav -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/03/2019, às 10:32:50 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 11/03/2019, às 10:32:49 horas, no lote (7) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO - TETO 48.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna atrav -  a situação do

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

VENCEDOR POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E ATENDER OS

REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL. O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE

RECURSO É IMEDIATA E MOTIVADA, SENDO (uma) 1 HORA, SOB O MANTO DO

ART.4º, INCISOS XVIII E XX DA LEI Nº 10.520/02, ART. 26º DO DEC. Nº 10.300/06, E O
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ITEM 11.2. DO EDITAL. No dia 14/03/2019, às 10:15:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 14/03/2019, às 10:15:02 horas, no lote (7) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO - TETO 48.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna atrav -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS

POR OFERTAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO E ATENDER

OS REQUISITOS MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

 

    No dia 14/03/2019, às 10:15:02 horas, no lote (7) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO - TETO 48.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna atrav -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa POTENCIA COMERCIO

PRODUTOS INFORMATICA EIRELI com o valor R$ 125.999,94.

 

    No dia 30/01/2019, às 13:40:05 horas, no lote (8) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO-TETO 60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada
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seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2019, às 12:19:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/02/2019, às 12:19:34 horas, no lote (8) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO-TETO 60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através -  a situação

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

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: LUGUIMAR COMERCIO

E SERVICOS LTDA. No dia 12/02/2019, às 11:01:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2019, às 11:01:28 horas, no lote (8) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO-TETO 60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.
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Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através -  a situação

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

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: OLMIR IORIS E CIA

LTDA EPP. No dia 14/02/2019, às 11:02:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/02/2019, às 11:02:39 horas, no lote (8) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO-TETO 60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através -  a situação

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

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassif icou o fornecedor: PLANETA

CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E COND. No dia 19/02/2019, às 11:35:08

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/02/2019, às 11:35:08 horas, no lote (8) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO-TETO 60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através -  a situação

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

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: POTENCIA COMERCIO

PRODUTOS INFORMATICA EIRELI. No dia 22/02/2019, às 09:43:06 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 22/02/2019, às 09:43:06 horas, no lote (8) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO-TETO 60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através -  a situação

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

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: SIERDOVSKI &

SIERDOVSKI LTDA. No dia 07/03/2019, às 10:32:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 07/03/2019, às 10:32:09 horas, no lote (8) - AR CONDICIONADO SPLIT,

INVERTER PISO-TETO 60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através -  a situação

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

VANIA RODRIGUES DE SOUZA - desclassificou o fornecedor: K & Y REFRIGERACAO

LTDA. No dia 11/03/2019, às 10:30:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (8) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita
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proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 30/01/2019, às 14:12:13 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 30/01/2019, às 14:43:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,

no lote (6) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através. O motivo da

desclassificação foi: A empresa COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, foi

desclassificada no lote, conforme solicitação no campo de mensagem, com a seguinte

justificativa:  Sr. pregoeiro(A) A empresa COIMBRA EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ N. 06,131,151/0001-31, solicita atraves do presente, que V. Sa., desconsidere nossa

proposta neste lote, o valor oferecido(165.000,00),  esta abaixo do praticado no mercado,

sem mais agradecemos e pedimos desculpa pelo ocorrido Atenciosamente.

 

    No dia 30/01/2019, às 14:58:13 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 06/02/2019, às 12:47:32 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS
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GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 07/02/2019, às 11:02:55 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 07/02/2019, às 12:19:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, no

lote (8) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa LUGUIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,

considerando que o objeto não atende a especificação do lote, no que se refere aos BTU/h,

o solicitado e de 60.000 BTUS e a empresa apresentou o de 54.000 BTUS em conformidade

com subitem 6.1 do Edital.

 

    No dia 07/02/2019, às 13:09:23 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 07/02/2019, às 13:33:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,

no lote (5) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER  30.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com
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apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um bot. O

motivo da desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no CHAT GERAL e CAMPO

DE MENSAGEM DO LOTE (05), solicitando o envio das documentações  e proposta, da

empresa AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, e considerando que a empresa

ate o momento enviou somente a proposta, perdendo o prazo para envio da documentação,

a pregoeira, decide por desclassificar a empresa em conformidade com o Item  8.3.2. do

Edital.

 

    No dia 07/02/2019, às 14:18:16 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 11/02/2019, às 13:13:44 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 12/02/2019, às 11:01:27 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP, no lote (8) - AR

CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através. O motivo da

desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das

documentações de habilitação e proposta, da empresa OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP,  e

considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 14/02/2019, às 10:37:49 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS. O
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motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 14/02/2019, às 11:02:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE

INF E COND, no lote (8) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 60.000

BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a empresa PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E

SER DE INF E COND, a pedido, no presente lote conforme solicitação no chat de

mensagem, alegando que não existe no mercado fabricante que atenda o referido lote  com

máquina na capacidade de 60.000 Btus com tecnologia Inverter.

 

    No dia 14/02/2019, às 12:11:08 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 18/02/2019, às 11:22:03 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 19/02/2019, às 11:35:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - POTENCIA COMERCIO PRODUTOS

INFORMATICA EIRELI, no lote (8) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO

60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:
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Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através. O motivo da

desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das

documentações de habilitação e proposta, da empresa POTENCIA COMERCIO

PRODUTOS INFORMATICA EIRELI, e considerando que a empresa ate o momento não

mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a

empresa, no presente lote.

 

    No dia 19/02/2019, às 11:39:40 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 21/02/2019, às 13:10:31 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 22/02/2019, às 09:33:23 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 22/02/2019, às 09:43:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (8) -

AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através. O motivo da

desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das

documentações de habilitação e proposta, da empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA,

e considerando que a empresa ate o momento não mostrou interesse no envio da

14/03/2019 Página 32 de 37



documentação, a pregoeira, decide por desclassificar a empresa.

 

    No dia 22/02/2019, às 10:37:20 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 01/03/2019, às 09:46:06 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS. O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições legais conferidas

pela L.C Nº 654/2017, de acordo com o Despacho de fl. 755 dos autos, por motivo de gozo

de férias da Pregoeira Erineide Araújo dos Santos, determino que o presente processo será

conduzido pela Pregoeira Vânia Rodrigues de Souza.

 

    No dia 07/03/2019, às 10:32:08 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - K & Y REFRIGERACAO LTDA, no lote (8) - AR

CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através. O motivo da

desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat solicitando o envio das

documentações de habilitação e proposta para a Empresa K & Y REFRIGERAÇÃO LTDA,

considerando que a Empresa até o momento não mostrou interesse no envio da

documentação, a pregoeira, decide por desclassifica-la.

 

    No dia 11/03/2019, às 10:30:48 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,

no lote (8) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 60.000 BTUS.

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:
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reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa por não enviar a documentação no prazo

estipulado por esta Pregoeira, de acordo com norma editalícia em seu subitem 8.3.3.

 

    No dia 11/03/2019, às 11:45:08 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassif icou o fornecedor - POTENCIA COMERCIO PRODUTOS

INFORMATICA EIRELI, no lote (6) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO

36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa de acordo com o item 8.2, III do Edital pois o

valor arrematado está superior ao valor estimado. Foi feito contato via telefone para

negociação do valor arrematado, porém não foi possível por parte da Empresa, a qual

afirmou não ser aceitável chegar no valor estimado.

 

    No dia 12/03/2019, às 10:06:17 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote

(6) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

14/03/2019 Página 34 de 37



aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa a pedido por não conseguir chegar ao valor

estimado do lote.

 

    No dia 12/03/2019, às 13:42:27 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE

INF E COND, no lote (6) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 36.000

BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICO A EMPRESA  PLANETA CONSTRUÇÕES CIVIS

COM E SER DE INF E COND À PEDIDO POIS, NÃO CONSEGUE CHEGAR AO VALOR

ESTIMADO PARA ESSE LOTE.

 

    No dia 13/03/2019, às 09:43:47 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,

no lote (6) - AR CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através. O motivo da

desclassificação foi: Conforme mensagem enviada no Chat solicitando o envio das
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documentações de habilitação e proposta para a Empresa e considerando que até o

momento não mostrou interesse no envio da documentação, a pregoeira, decide por

desclassifica-la.

 

    No dia 14/03/2019, às 09:33:56 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (6) - AR

CONDICIONADO SPLIT, INVERTER PISO-TETO 36.000 BTUS

Com: Gás ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio. Função

siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada

seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Auto-limpeza: evita

proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter +

Carvão Ativado + Nylon) Ultra filter: retém até 99% das bactérias*. Filtro de carvão ativado:

reduz odores no ambiente. Filtro de nylon: retém partículas de poeira. Função brisa:

Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa. Função turbo: Com

apenas um toque você seleciona a máxima performance. Função Timer: Liga e desliga o

aparelho no tempo programado. Função desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.

Display digital: Facilita a visualização da função selecionada. Função desliga/liga display:

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico a Empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA por não

enviar a documentação no prazo estipulado por esta Pregoeira, de acordo com norma

editalícia em seu subitem 8.3.3 e por sua proposta estar acima do estimado.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

VANIA RODRIGUES DE SOUZA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
84.312.669/0001-09 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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06.151.921/0001-31 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.243.095/0001-13 K & Y REFRIGERACAO LTDA

09.635.823/0001-68 LUGUIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP

20.345.162/0001-79 PLANETA CONSTRUCOES CIVIS COM E SER DE INF E COND

17.874.189/0001-44 POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
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