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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI -
RO

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 849/2021/SEMAS

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
 

O(a) PREGOEIRO do(a) Prefeitura Municipal de Cabixi - RO comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 56/2022
referente à A presente Licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanente, que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº
10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : JAN CHARLES RUECKERT - 05.011.908/0001-14

Lote Item Quant. Un Marca Modelo
Unitário

Adjudicado
Total

Adjudicado
Unitário
Orçado

Total
Orçado Econ. R$

1 1 1,00 Unid. ELGIN Cortina de ar
de 150 cm

R$ 1.912,00 R$ 1.912,00 R$
1.927,66

R$ 1.927,66 R$ 15,66

Descrição: Cortina de ar de 150 cm, com velocidade de ar mínima 11,5M/s, com vazão de no mínimo de 1.700 M³/h, com no mínimo duas opções de
velocidade, com nível de ruído de aprox. 60db, com no mínimo de Potência (w) 210, voltagem de 220V, para instalação em até 3 metros de altura sem
perder a eficiência de isolamento, com controle remoto, certificado do INMETRO, equipamento fornecido de acordo com a legislação vigente, manual de
instruções e certificado de garantia em português com prazo de garantia mínima de 12 meses. Inclusa instalação e seus acessórios na capela mortuária do
município.

1 2 16,00 Mt PERSIANAS
WESTER

PERSIANAS
WESTER

R$ 506,00 R$ 8.096,00 R$ 507,36 R$ 8.117,76 R$ 1,36

Descrição: Fornecimento e instalação de persianas, confeccionadas em PVC, cor a definir pela contratante, com abertura lateral ou central, onde a mesma
será definida durante a medição do pedido por parte da contratada, incluindo todos os materiais e acessórios para a instalação, como trilhos, suportes,
roldanas, parafusos, buchas, etc., a contratada é obrigada a verificar as medidas de cada persiana a cada pedido realizado pelo 29° GAC AP e das UGs
participantes, visando evitar equívocos e para decidir a forma de abertura, sendo tamanho médio de cada abertura em 2,5m altura X 2,0 m de largura, com
possibilidade de haver acréscimo ou decréscimo na medida na ordem de 10%. As persianas devem atender aos critérios de qualidade e durabilidade
exigidos pelo 29° GAC AP: sincronização automática e giro de 180º da lâmina, lâminas de 90mm de largura, trilhos em alumínio anodizado, de seção 4,5
cm de largura por 3,5 cm de altura, correntes de base em PVC tipo bola, comando de nylon e PVC tipo bola, comandos em nylon e PVC e carrinhos de
polipropileno, instalação inclusa e seus acessórios na capela mortuária do município. Garantia 12 meses.

1 3 4,00 Unid. GREE GREE Split
Piso Teto

36.000 Btus
Frio 220v

R$ 12.723,00 R$ 50.892,00 R$
12.723,57

R$
50.894,28

R$ 0,57

Descrição: Ar Condicionado Split Piso Teto 36.000 Btus Frio 220v, oferece alta tecnologia e excelente desempenho para climatização de grandes
ambientes. Versátil, é o menor da categoria, com opção de instalação verticalmente no chão e horizontalmente no teto. Sustentável, possui função Eco,
com operação inteligente da unidade interna que proporciona maior eficiência energética. Diversas opções de unidades externas para atender as
necessidades de refrigeração. Fluido Refrigerante R-410A Não inflamável, atóxico e não agride a camada de ozônio. Split compacto Um dos menores e
mais arrojados splits do mercado na categoria. Flecha de ar de longo alcance, Climatiza o ambiente de forma mais uniforme. Display digital no controle
remoto Exibe o modo de operação, a temperatura desejada e ainda um relógio de fácil leitura. Operação ultra silenciosa Tecnologia que proporciona baixo
nível de ruído. Especificações Técnicas; Voltagem 220v; Capacidade de Refrigeração (BTU/h) 36.000 BTU/h; Condensador Vertical; Gás Refrigerante
R410A; Serpentina Cobre; Classificação INMETRO B; Cor da Evaporadora Branco; Garantia do fornecedor -12 meses; Função Timer; Função Turbo; Altura
(cm) 23,3 cm; Largura (cm) 119,5cm; Profundidade (cm) 62,8cm; Voltagem 220v; Ciclo Frio. Componentes; Evaporadora e Condensadora. Inclusa
instalação e todos os acessórios dos mesmos, na capela mortuária do município.

Subtotal
Adjudicado:

R$
60.900,00

Subtotal
Orçado:

R$
60.939,70

0,07% R$ 39,70
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TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado Total Orçado Economia % Economia R$

R$ 60.900,00 R$ 60.939,70 0,07% 39,70

Cabixi - Rondônia, 26 de Outubro de 2022 
 

ALLISON MAICON BENTO PRETTO 
PREGOEIRO 

 


