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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

QUADRO DE VENCEDOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 14.02511/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 039/2018 

EMPRESA: CAMPOS & CAMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA – ME

CNPJ: 06.928.619/0001-47

AV: AMAZONAS, Nº 3601 – SALA A – BAIRRO AGENOR MARTINS DE CARVALHO, CEP: 78910-000, PORTO VELHO – RO 

TELEFONE/FAX: (69) 3219-1059/32229696

E-MAIL:

REPRESENTANTE: BENEDITO KENNEDY CAMPOS DA CONCEIÇÃO

CPF: 437.984.542-72

ITENS ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. MARCA

LOTE 01

1 SERV 1 R$ 29.383,40 R$ 29.383,40 R$ 18.400,00 R$ 10.983,40 R$ 0,37

ITEM 01

1 SERV 4 R$ 182,50 R$ 730,00 R$ 114,41 R$ 457,64 R$ 272,36 R$ 0,37

ITEM 02

2 SERV 40 R$ 206,67 R$ 8.266,80 R$ 129,41 R$ 5.176,40 R$ 3.090,40 R$ 0,37

ITEM 03

ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, 
cidade e estado):

refri_kennedy@hotmail.com

VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO

VALOR TOTAL 
ESTIMADO

VALOR UNITÁRIO 
LICITADO

VALOR TOTAL  
LICITADO POR ITEM

ECONOMIA POR 
ITEM GERADA NO 

PREGÃO

PERCENTUAL DE 
ECONOMIA POR ITEM

Contratação de empresa 
especializada para prestação 
de serviço técnico mensal de 
manutenção preventiva e 
corretiva de aparelhos de ar 
condicionado tipo central, 
modelo SPLIT, instalados nas 
dependências da sede da 
SEMTRAN, bem como da 
Escola Vivencial de Trânsito, 
incluindo o fornecimento de 
peças, insumos, 
compressores, filtros e gás 
refrigerante, necessários à 
execução dos serviços pelo 
período de 12 (doze) meses. 
Cojforme especificações e 
quantidades do Anexo I-A 
deste Edital. 

Central de Ar 9.000 btu’s – 
01 und. Limpeza Geral do 
aparelho; Verificar 
obstruções e possíveis 
entupimentos no 
condensador, evaporador e 
mangueiras; Verificar e 
eliminar sujeira, danos e 
corrosão no gabinete, na 
moldura da serpentina e na 
bandeja; Verificar a 
operação de drenagem de 
água da bandeja; verificar 
o estado de conservação do 
isolamento termoacústico 
(se está preservado e se 
não contém bolor); 
Verificar a vedação dos 
painéis de fechamento do 
gabinete; lavar a bandeja e 
serpentina com remoção do 
biofilme (lodo), sem o uso 
de produtos desengraxantes 
e corrosivos; Limpar o 
gabinete do condicionador; 
Verificar os filtros de ar; 
Verificar e eliminar as 
frestas dos filtros; Limpar 
o elemento filtrante. 
verificação da voltagem e 
amperagem (sem cortar ou 
danificar o cabo); 
Verificação do fluxo de gás 
refrigerante; Verificação 
da pressão, temperatura e 
termostato; Verificação dos 
circuitos elétricos e; 
Verificação do 
funcionamento geral dos 
equipamentos.   

Central de Ar 12.000 btu’s 
– 10 und. Limpeza Geral do 
aparelho; Verificar 
obstruções e possíveis 
entupimentos no 
condensador, evaporador e 
mangueiras; Verificar e 
eliminar sujeira, danos e 
corrosão no gabinete, na 
moldura da serpentina e na 
bandeja; Verificar a 
operação de drenagem de 
água da bandeja; verificar 
o estado de conservação do 
isolamento termoacústico 
(se está preservado e se 
não contém bolor); 
Verificar a vedação dos 
painéis de fechamento do 
gabinete; lavar a bandeja e 
serpentina com remoção do 
biofilme (lodo), sem o uso 
de produtos desengraxantes 
e corrosivos; Limpar o 
gabinete do 
condicionador;Verificar os 
filtros de ar;
Verificar e eliminar as 
frestas dos filtros; Limpar 
o elemento filtrante. 
verificação da voltagem e 
amperagem (sem cortar ou 
danificar o cabo); 
Verificação do fluxo de gás 
refrigerante; Verificação 
da pressão, temperatura e 
termostato; Verificação dos 
circuitos elétricos e 
verificação do 
funcionamento geral dos 
equipamentos. 
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3 SERV 24 R$ 252,50 R$ 6.060,00 R$ 158,11 R$ 3.794,64 R$ 2.265,36 R$ 0,37

ITEM 04

4 SERV 4 R$ 296,67 R$ 1.186,68 R$ 185,77 R$ 743,08 R$ 443,60 R$ 0,37

ITEM 05

5 SERV 4 R$ 321,67 R$ 1.286,68 R$ 201,43 R$ 805,72 R$ 480,96 R$ 0,37

ITEM 06

6 SERV 28 R$ 423,33 R$ 11.853,24 R$ 265,09 R$ 7.422,52 R$ 4.430,72 R$ 0,37

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 18.400,00

VALOR ESTIMADO PARA PEÇAS R$ 22.215,00

VALOR TOTAL R$ 40.615,00

QUARENTA MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS 

VALOR TOTAL DOS LOTES ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ............................... R$ 51.598,40

Central de Ar 18.000 btu’s 
– 06 und. Limpeza Geral do 
aparelho; Verificar 
obstruções e possíveis 
entupimentos no 
condensador, evaporador e 
mangueiras; Verificar e 
eliminar sujeira, danos e 
corrosão no gabinete, na 
moldura da serpentina e na 
bandeja; Verificar a 
operação de drenagem de 
água da bandeja; verificar 
o estado de conservação do 
isolamento termoacústico 
(se está preservado e se 
não contém bolor); 
Verificar a vedação dos 
painéis de fechamento do 
gabinete; lavar a bandeja e 
serpentina com remoção do 
biofilme (lodo), sem o uso 
de produtos desengraxantes 
e corrosivos; Limpar o 
gabinete do condicionador; 
Verificar os filtros de 
ar;Verificar e eliminar as 
frestas dos filtros; Limpar 
o elemento filtrante. 
verificação da voltagem e 
amperagem (sem cortar ou 
danificar o cabo); 
Verificação do fluxo de gás 
refrigerante; Verificação 
da pressão, temperatura e 
termostato; Verificação dos 
circuitos elétricos e 
verificação do 
funcionamento geral dos 
equipamentos.

Central de Ar 24.000 btu’s 
– 01 unid. Limpeza Geral do 
aparelho; Verificar 
obstruções e possíveis 
entupimentos no 
condensador, evaporador e 
mangueiras; Verificar e 
eliminar sujeira, danos e 
corrosão no gabinete, na 
moldura da serpentina e na 
bandeja; Verificar a 
operação de drenagem de 
água da bandeja; Verificar 
o estado de conservação do 
isolamento termoacústico 
(se está preservado e se 
não contém bolor); 
Verificar a vedação dos 
painéis de fechamento do 
gabinete; Lavar a bandeja e 
serpentina com remoção do 
biofilme (lodo), sem o uso 
de produtos desengraxantes 
e corrosivos; Limpar o 
gabinete do condicionador; 
Verificar os filtros de ar; 
Verificar e eliminar as 
frestas dos filtros; Limpar 
o elemento filtrante. 
Verificação da voltagem e 
amperagem (sem cortar ou 
danificar o cabo); 
Verificação do fluxo de gás 
refrigerante; Verificação 
da pressão, temperatura e 
termostato; Verificação dos 
circuitos elétricos e 
verificação do 
funcionamento geral dos 
equipamentos.

Central de Ar 36.000 btu’s 
– 01 unid. Limpeza Geral do 
aparelho; Verificar 
obstruções e possíveis 
entupimentos no 
condensador, evaporador e 
mangueiras; Verificar e 
eliminar sujeira, danos e 
corrosão no gabinete, na 
moldura da serpentina e na 
bandeja; Verificar a 
operação de drenagem de 
água da bandeja; verificar 
o estado de conservação do 
isolamento termoacústico 
(se está preservado e se 
não contém bolor); 
Verificar a vedação dos 
painéis de fechamento do 
gabinete; lavar a bandeja e 
serpentina com remoção do 
biofilme (lodo), sem o uso 
de produtos desengraxantes 
e corrosivos; Limpar o 
gabinete do condicionador; 
Verificar os filtros de ar;
Verificar e eliminar as 
frestas dos filtros; Limpar 
o elemento filtrante. 
verificação da voltagem e 
amperagem (sem cortar ou 
danificar o cabo); 
Verificação do fluxo de gás 
refrigerante; Verificação 
da pressão, temperatura e 
termostato; Verificação dos 
circuitos elétricos e 
verificação do 
funcionamento geral dos 
equipamentos.

Central de Ar 60.000 btu’s 
– 07 unid. Limpeza Geral do 
aparelho; Verificar 
obstruções e possíveis 
entupimentos no 
condensador, evaporador e 
mangueiras; Verificar e 
eliminar sujeira, danos e 
corrosão no gabinete, na 
moldura da serpentina e na 
bandeja; Verificar a 
operação de drenagem de 
água da bandeja; verificar 
o estado de conservação do 
isolamento termoacústico 
(se está preservado e se 
não contém bolor); 
Verificar a vedação dos 
painéis de fechamento do 
gabinete; Lavar a bandeja e 
serpentina com remoção do 
biofilme (lodo), sem o uso 
de produtos desengraxantes 
e corrosivos; Limpar o 
gabinete do condicionador; 
Verificar os filtros de ar;
Verificar e eliminar as 
frestas dos filtros; Limpar 
o elemento filtrante. 
verificação da voltagem e 
amperagem (sem cortar ou 
danificar o cabo); 
Verificação do fluxo de gás 
refrigerante; Verificação 
da pressão, temperatura e 
termostato; Verificação dos 
circuitos elétricos e 
verificação do 
funcionamento geral dos 
equipamentos.
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CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

VALOR TOTAL DOS LOTES A SER CONTRATADO .................................................. R$ 40.615,00

QUARENTA MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS 

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ........................................................... R$ 10.983,40

DEZ MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA COM BASE NO VALOR TOTAL DOS LOTES A SEREM CONTRATADOS % 21,29%

VINTE E UM VIRGULA VINTE E NOVE POR CENTO

Porto Velho 23 de abril de 2018.

VÂNIA RODRIGUES DE SOUZA

Pregoeira/SML
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