
J & L

Página 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

QUADRO DE VENCEDOR

06.04387/2017

PREGÃO ELETRÔNICO: 027/2018 

EMPRESA: J & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 63.766.505/0001-81

RUA: CLEA MERCES Nº 4317, BAIRRO: AGENOR MARTINS DE CARVALHO – PORTO VELHO -RO – CEP: 76.820-324

TELEFONE/FAX: (69) 3223-0424/99218-3410

E-MAIL:

REPRESENTANTE: JONAS FERREIRA DA SILVA

CPF: 672.211.222-53

ITENS ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. MARCA

LOTE 01

1 SERVIÇO 1 R$ 107.465,11 R$ 107.465,11 R$ 106.809,96 R$ 106.809,96 R$ 655,15 R$ 0,01

ITEM 02

1 SERVIÇO 8 R$ 170,00 R$ 1.360,00

1 SERVIÇO 4 R$ 205,00 R$ 820,00

ITEM 02

SERVIÇO 24 R$ 220,00 R$ 5.280,00

1 SERVIÇO 12 R$ 253,00 R$ 3.036,00

PROCESSO 
ADMINISTRATIVO:

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

jelcomercio@hotmail.com / jelcomercioservicos@gmail.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 EM 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E 
CORRETIVA, COM 
FORNECIMENTO E 
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 
NOS APARELHOS DE 
CENTRAIS DE AR-
CONDICIONADO, nos 
aparelhos de centrais 
de ar-condicionado, 
visando atender a 
Secretaria Municipal 
de Fazenda – SEMFAZ, 
conforme 
especificações 
técnicas, unidades e 
quantidades definidas 
neste instrumento.

Serviço de 
manutenção 
preventiva de ar 
condicionado tipo 
split de 12.000 
BTU's, englobando: a 
remoção dos 
componentes elétricos, 
hidráulicos e 
mecânicos das 
unidades, condensadora 
(unidade externa) e 
evaporadora (unidade 
interna).

Serviço de 
manutenção corretiva 
de ar condicionado 
do tipo split de 
12.000 BTU's, sem 
aplicação de peças, 
englobando: a correção 
de problemas no 
funcionamento das 
unidades, condensadora 
e evaporadora, como a 
eliminação de 
gotejamento e ruído 
anormal; a 
desobstrução da 
tubulação; o reparo em 
motor, ventilador, 
hélice, turbina, 
compressor, evaporador 
e serpentina; o reparo 
de placas de circuito 
eletrônico, válvulas, 
correias, capacitor e 
no controle remoto.

Serviço de 
manutenção 
preventiva de ar 
condicionado tipo 
split de 18.000 
BTU's, englobando: a 
remoção dos 
componentes elétricos, 
hidráulicos e 
mecânicos das 
unidades, condensadora 
(unidade externa) e 
evaporadora (unidade 
interna).

Serviço de 
manutenção corretiva 
de ar condicionado 
do tipo split de 
18.000 BTU's, sem 
aplicação de peças, 
englobando: a correção 
de problemas no 
funcionamento das 
unidades, condensadora 
e evaporadora, como a 
eliminação de 
gotejamento e ruído 
anormal; a 
desobstrução da 
tubulação; o reparo em 
motor, ventilador, 
hélice, turbina, 
compressor, evaporador 
e serpentina; o reparo 
de placas de circuito 
eletrônico, válvulas, 
correias, capacitor e 
no controle remoto.
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ITEM 03

1 SERVIÇO 60 R$ 286,00 R$ 17.160,00

1 SERVIÇO 30 R$ 285,00 R$ 8.550,00

ITEM 04

SERVIÇO 4 R$ 316,00 R$ 1.264,00

SERVIÇO 2 R$ 353,00 R$ 706,00

ITEM 05

1 SERVIÇO 36 R$ 348,00 R$ 12.528,00

1 SERVIÇO 18 R$ 361,00 R$ 6.498,00

ITEM 06

1 SERVIÇO 12 R$ 341,00 R$ 4.092,00

Serviço de 
manutenção 
preventiva de ar 
condicionado tipo 
split de 24.000 
BTU's, englobando: a 
remoção dos 
componentes elétricos, 
hidráulicos e 
mecânicos das 
unidades, condensadora 
(unidade externa) e 
evaporadora (unidade 
interna).

Serviço de 
manutenção corretiva 
de ar condicionado 
do tipo split de 
24.000 BTU's, sem 
aplicação de peças, 
englobando: a correção 
de problemas no 
funcionamento das 
unidades, condensadora 
e evaporadora, como a 
eliminação de 
gotejamento e ruído 
anormal; a 
desobstrução da 
tubulação; o reparo em 
motor, ventilador, 
hélice, turbina, 
compressor, evaporador 
e serpentina; o reparo 
de placas de circuito 
eletrônico, válvulas, 
correias, capacitor e 
no controle remoto.

Serviço de 
manutenção 
preventiva de ar 
condicionado tipo 
split de 30.000 
BTU's, englobando: a 
remoção dos 
componentes elétricos, 
hidráulicos e 
mecânicos das 
unidades, condensadora 
(unidade externa) e 
evaporadora (unidade 
interna).

Serviço de 
manutenção corretiva 
de ar condicionado 
do tipo split de 
30.000 BTU's, sem 
aplicação de peças, 
englobando: a correção 
de problemas no 
funcionamento das 
unidades, condensadora 
e evaporadora, como a 
eliminação de 
gotejamento e ruído 
anormal; a 
desobstrução da 
tubulação; o reparo em 
motor, ventilador, 
hélice, turbina, 
compressor, evaporador 
e serpentina; o reparo 
de placas de circuito 
eletrônico, válvulas, 
correias, capacitor e 
no controle remoto.

Serviço de 
manutenção 
preventiva de ar 
condicionado tipo 
split de 36.000 
BTU's, englobando: a 
remoção dos 
componentes elétricos, 
hidráulicos e 
mecânicos das 
unidades, condensadora 
(unidade externa) e 
evaporadora (unidade 
interna).

Serviço de 
manutenção corretiva 
de ar condicionado 
do tipo split de 
36.000 BTU's, sem 
aplicação de peças, 
englobando: a correção 
de problemas no 
funcionamento das 
unidades, condensadora 
e evaporadora, como a 
eliminação de 
gotejamento e ruído 
anormal; a 
desobstrução da 
tubulação; o reparo em 
motor, ventilador, 
hélice, turbina, 
compressor, evaporador 
e serpentina; o reparo 
de placas de circuito 
eletrônico, válvulas, 
correias, capacitor e 
no controle remoto.
Serviço de 
manutenção 
preventiva de ar 
condicionado tipo 
split de 48.000 
BTU's, englobando: a 
remoção dos 
componentes 
elétricos, 
hidráulicos e 
mecânicos das 
unidades, 
condensadora 
(unidade externa) e 
evaporadora (unidade 
interna).
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1 SERVIÇO 6 R$ 500,00 R$ 3.000,00

ITEM 07

1 SERVIÇO 36 R$ 373,00 R$ 13.428,00

1 SERVIÇO 18 R$ 473,00 R$ 8.514,00

SERVIÇO DE REMANEJAMENTO (INSTALAÇÃO PAREDE COM PAREDE)

Central de Ar 12.000 BTUs

1 SERVIÇO 2 R$ 279,48 R$ 558,96

Centrais de Ar 18.000 BTUs

1 SERVIÇO 6 R$ 315,00 R$ 1.890,00

Centrais de Ar 24.000 BTUs

1 SERVIÇO 15 R$ 365,00 R$ 5.475,00

Centrais de Ar 30.000 BTUs

1 SERVIÇO 1 R$ 401,60 R$ 401,60

Centrais de Ar 36.000 BTUs

1 SERVIÇO 9 R$ 451,00 R$ 4.059,00

Centrais de Ar 48.000 BTUs

Serviço de 
manutenção corretiva 
de ar condicionado 
do tipo split de 
48.000 BTU's, sem 
aplicação de peças, 
englobando: a correção 
de problemas no 
funcionamento das 
unidades, condensadora 
e evaporadora, como a 
eliminação de 
gotejamento e ruído 
anormal; a 
desobstrução da 
tubulação; o reparo em 
motor, ventilador, 
hélice, turbina, 
compressor, evaporador 
e serpentina; o reparo 
de placas de circuito 
eletrônico, válvulas, 
correias, capacitor e 
no controle remoto.

Serviço de 
manutenção 
preventiva de ar 
condicionado tipo 
split de 60.000 
BTU's, englobando: a 
remoção dos 
componentes elétricos, 
hidráulicos e 
mecânicos das 
unidades, condensadora 
(unidade externa) e 
evaporadora (unidade 
interna).

Serviço de 
manutenção corretiva 
de ar condicionado 
do tipo split de 
60.000 BTU's, sem 
aplicação de peças, 
englobando: a correção 
de problemas no 
funcionamento das 
unidades, condensadora 
e evaporadora, como a 
eliminação de 
gotejamento e ruído 
anormal; a 
desobstrução da 
tubulação; o reparo em 
motor, ventilador, 
hélice, turbina, 
compressor, evaporador 
e serpentina; o reparo 
de placas de circuito 
eletrônico, válvulas, 
correias, capacitor e 
no controle remoto.

Serviços de 
Remanejamento: 
Desinstalar e 
Reinstalar no mesmo 
local ou local a ser 
informado.

Serviços de 
Remanejamento: 
Desinstalar e 
Reinstalar no mesmo 
local ou local a ser 
informado.

Serviços de 
Remanejamento: 
Desinstalar e 
Reinstalar no mesmo 
local ou local a ser 
informado.

Serviços de 
Remanejamento: 
Desinstalar e 
Reinstalar no mesmo 
local ou local a ser 
informado.

Serviços de 
Remanejamento: 
Desinstalar e 
Reinstalar no mesmo 
local ou local a ser 
informado.
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1 SERVIÇO 3 R$ 535,00 R$ 1.605,00

Centrais de Ar 60.000 BTUs

1 SERVIÇO 9 R$ 731,60 R$ 6.584,40

VALOR TOTAL R$ 106.809,96

VALOR TOTAL DOS LOTES ESTIMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ............................... R$ 107.465,11

CENTO E SETENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS

VALOR TOTAL DOS LOTES A SER CONTRATADO .................................................. R$ 106.809,96

CENTO E SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ........................................................... R$ 655,15

SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS

PERCENTUAL DE ECONOMIA COM BASE NO VALOR TOTAL DOS LOTES A SEREM CONTRATADOS % 0,61%

ZERO VIRGULA SESSENTA E UM POR CENTO

Porto Velho 01 de novembro de 2018.

VÂNIA RODRIGUES DE SOUZA

Pregoeira/SML

Serviços de 
Remanejamento: 
Desinstalar e 
Reinstalar no mesmo 
local ou local a ser 
informado.

Serviços de 
Remanejamento: 
Desinstalar e 
Reinstalar no mesmo 
local ou local a ser 
informado.
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