
Tuesday, June 4, 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5786 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019

LOTES 01 AO 03 E 10 AO 13

 

Processo nº 04.000.256/19-98

Objeto: Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos e equipamentos diversos para atender às unidades escolares
da Rede Municipal de Educação e Rede Parceira.

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas
eletrônicas e o encerramento da etapa de lances, julgou:

 

Lote (1) - BATEDEIRA (SICAM: 7514), CAFETEIRA (SICAM: 7585), ESPREMEDOR (SICAM: 70793), LIQUIDIFICADOR
(SICAM: 77550), FERRO DE PASSAR ROUPA (SICAM: 77498) - LOTE EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

Em 22/03/2019 o licitante MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$57.675,00 (Cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais).

 

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a
classificação da proposta da empresa supracitada.

 

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 1º arrematante do lote teve a proposta e os prospectos analisados e
aprovados pela Secretaria Municipal de Educação.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 14/05/2019, a empresa MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI foi
declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado
o lote no valor global de R$53.524,52 (Cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos) com
os seguintes valores unitários dos itens:

 

1) Batedeira doméstica, conforme o anexo I do edital. SICAM: 7514. Quantidade: 132 unidades. Preço unitário: R$90,00
(Noventa reais)/ unidade;

 

2) Cafeteira elétrica, conforme o anexo I do edital. SICAM: 7585. Quantidade: 66 unidades. Preço unitário: R$72,96 (Setenta e
dois reais e noventa e seis centavos)/ unidade;

 

3) Espremedor de frutas, conforme o anexo I do edital. SICAM: 70793. Quantidade: 116 unidades. Preço unitário: R$53,23
(Cinquenta e três reais e vinte e três centavos)/ unidade;

 

4) Liquidificador doméstico, conforme o anexo I do edital. SICAM: 77550. Quantidade: 201 unidades. Preço unitário: R$114,00
(Cento e quatorze reais)/ unidade;

 



5) Ferro de passar roupa a seco, conforme o anexo I do edital. SICAM: 77498. Quantidade: 132 unidades. Preço unitário:
R$58,64 (Cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)/unidade.

 

Lote (2) - ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS (SICAM: 72529) – DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - LOTE EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

 

- CANCELADO.

 

Lote (3) - TRITURADOR PARA ALIMENTOS (SICAM: 69960), PROCESSADOR DE ALIMENTOS (SICAM: 65065) - DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - LOTE EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

 

Em 22/03/2019 o licitante BRÁSIDAS EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de R$91.699,00 (Noventa e
um mil, seiscentos e noventa e nove reais).

 

Ainda em 22/03/2019, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza
este certame, assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 1º
arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Dentro do prazo, o
licitante BRÁSIDAS EIRELI ofertou nova proposta no valor de R$78.500,49 (Setenta e oito mil, quinhentos reais e quarenta e
nove centavos).

 

Em 05/04/2019 o licitante BRÁSIDAS EIRELI foi inabilitado por deixar de atender ao subitem 13.1.1.1 do edital (O atestado de
capacidade técnica apresentado não possui quantitativos suficientes que representem no mínimo 20% do previsto para
fornecimento no lote 03). Nessa mesma data o licitante DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA, 2º classificado com o valor global
ofertado de R$91.700,00 (Noventa e um mil e setecentos reais) passou à arrematante do lote.

 

Em 08/04/2019, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este
certame, assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 2º arrematante
do lote a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o prazo, o licitante
DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA não ofertou nova proposta.

 

Em 16/04/2019 o licitante DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do
preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data o licitante L DIAS COTA
COMERCIAL BRASIL EIRELI, 3º classificado com o valor global ofertado de R$91.720,00 (Noventa e um mil, setecentos e
vinte reais) passou à arrematante do lote.

 

Ainda em 16/04/2019, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza
este certame, assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 3º
arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o
prazo, o licitante L DIAS COTA COMERCIAL BRASIL EIRELI não ofertou nova proposta.

 

Em 23/04/2019 o licitante L DIAS COTA COMERCIAL BRASIL EIRELI foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor
acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data o licitante
CLASSIC COMÉRCIO LTDA, 4º classificado com o valor global ofertado de R$91.730,00 (Noventa e um mil, setecentos e
trinta reais) passou à arrematante do lote.

 

Também 23/04/2019, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este
certame, assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 4º arrematante
do lote a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o prazo, o licitante
CLASSIC COMÉRCIO LTDA não ofertou nova proposta.

 

Em 29/04/2019 o licitante CLASSIC COMÉRCIO LTDA foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do preço
estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data o licitante BALI COMERCIAL
LTDA – ME, 5º classificado com o valor global ofertado de R$125.388,78 (Cento e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito
reais e setenta e oito centavos) passou à arrematante do lote.



 

Nessa mesma data, em razão do valor global ofertado se encontrar superior ao valor da pesquisa de mercado que baliza este
certame, assegurado pelo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº 10.520/02, a Pregoeira da disputa solicitou ao 5º arrematante
do lote a possibilidade de apresentação de uma nova proposta mais vantajosa ao Município. Transcorrido o prazo, o licitante
BALI COMERCIAL LTDA – ME não ofertou nova proposta.

 

Em 02/05/2019 o licitante BALI COMERCIAL LTDA – ME foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor acima do
preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93. Nessa mesma data o licitante MICRO
SERVICE ELETRONICOS EIRELI 6º classificado com o valor global ofertado de R$125.393,00 (Cento e vinte e cinco mil,
trezentos e noventa e três reais) passou à arrematante do lote.

 

Em 08/05/2019 o licitante MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI foi desclassificado por ter ofertado proposta com valor
acima do preço estimado para contratação, conforme artigo 48, inciso II da Lei 8.666/93.

 

Não restando outros licitantes para convocação, o lote resultou FRACASSADO.

 

Lote (10) – CONGELADOR DOMÉSTICO TIPO FREEZER (SICAM: 73599), REFRIGERADOR DOMÉSTICO 400 LITROS
(SICAM: 62898), REFRIGERADOR DOMÉSTICO 300 LITROS (SICAM: 54566) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
DO EDITAL - COTA PRINCIPAL.

 

Em 22/03/2019 o licitante TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global
ofertado de R$572.000,00 (Quinhentos e setenta e dois mil reais).

 

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a
classificação da proposta da empresa supracitada.

 

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 1º arrematante do lote teve a proposta e os prospectos analisados e
aprovados pela Secretaria Municipal de Educação.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 14/05/2019, a empresa TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
EIRELI foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando
adjudicado o lote no valor global de R$571.999,87 (Quinhentos e setenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e
oitenta e sete centavos), sendo os seguintes valores unitários dos itens:

 

1) Congelador doméstico, capacidade mínima de 200 litros, conforme o anexo I do edital. SICAM: 73599. Quantidade: 72
unidades. Preço unitário: R$2.100,10 (Dois mil, cem reais e dez centavos)/ unidade;

 

2) Refrigerador doméstico, capacidade mínima de 400 litros, conforme o anexo I do edital. SICAM: 62898. Quantidade: 90
unidades. Preço unitário: R$2.200,09 (Dois mil, duzentos reais e nove centavos)/ unidade;

 

3) Refrigerador doméstico, capacidade mínima de 300 litros, conforme o anexo I do edital. SICAM: 54566. Quantidade: 157
unidades. Preço unitário: R$1.419,01 (Um mil, quatrocentos e dezenove reais e um centavo)/ unidade.

 

Lote (11) - CONGELADOR DOMÉSTICO TIPO FREEZER (SICAM: 73599), REFRIGERADOR DOMÉSTICO 400 LITROS
(SICAM: 62898), REFRIGERADOR DOMÉSTICO 300 LITROS (SICAM: 54566) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
DO EDITAL - COTA RESERVADA.

 

Em 22/03/2019 o licitante TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$204.961,63 (Duzentos e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos).



 

Em 04/04/2019 o licitante TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI foi inabilitado pelo descumprimento do subitem 13.1.2.4
do edital: Um dos balanços apresentados trata-se de balanço de abertura. Em razão de a empresa ter sido constituída a mais
de um ano, esse balanço não se enquadra na hipótese da alínea “a.2”. O segundo balanço apresentado foi registrado no dia
27/03/2019, em data posterior à abertura das propostas eletrônicas do pregão, caracterizando ofensa à hipótese prevista no
subitem 13.7 do edital, bem como na legislação municipal aplicável. Diante disso, não foi comprovado também, a alínea “b” do
subitem 13.1.2.4 do edital. Nessa mesma data, o licitante TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI, 2º
classificado com o valor global ofertado de R$205.000,00 (Duzentos e cinco mil reais) passou à arrematante do lote.

 

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a
classificação da proposta da empresa supracitada.

 

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 2º arrematante do lote teve a proposta e os prospectos analisados e
aprovados pela Secretaria Municipal de Educação.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 14/05/2019, a empresa TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
EIRELI foi declarada vencedora. Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando
adjudicado o lote no valor global de R$193.712,73 (Cento e noventa e três mil, setecentos e doze reais e setenta e três
centavos), sendo os seguintes valores unitários dos itens:

 

1) Congelador doméstico, capacidade mínima de 200 litros, conforme o anexo I do edital. SICAM: 73599. Quantidade: 25
unidades. Preço unitário: R$2.100,10 (Dois mil, cem reais e dez centavos)/ unidade;

 

2) Refrigerador doméstico, capacidade mínima de 400 litros, conforme o anexo I do edital. SICAM: 62898. Quantidade: 30
unidades. Preço unitário: R$2.200,09 (Dois mil, duzentos reais e nove centavos)/ unidade;

 

3) Refrigerador doméstico, capacidade mínima de 300 litros, conforme o anexo I do edital. SICAM: 54566. Quantidade: 53
unidades. Preço unitário: R$1.419,01 (Um mil, quatrocentos e dezenove reais e um centavo)/ unidade.

 

Lote (12) - MOEDOR DE CARNE ELETRICO (SICAM: 68563) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL -
COTA PRINCIPAL.

 

Em 22/03/2019 o licitante L DIAS COTA COMERCIAL BRASIL EIRELI foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$95.000,00 (Noventa e cinco mil reais).

 

Nessa mesma data, o licitante L DIAS COTA COMERCIAL BRASIL EIRELI foi desclassificado a pedido sob a alegação de
"termos digitado nossa oferta de preços incorretamente”. Ainda em 22/03/2019, o licitante PRESTOBAT LTDA, 2º classificado
com o valor global ofertado de R$239.044,00 (Duzentos e trinta e nove mil, quarenta e quatro reais) passou à arrematante do
lote.

 

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a
classificação da proposta da empresa supracitada.

 

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 2º arrematante do lote teve a proposta e os prospectos analisados e
aprovados pela Secretaria Municipal de Educação.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 02/04/2019, a empresa PRESTOBAT LTDA foi declarada vencedora.
Novo valor global foi proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global
de R$239.043,75 (Duzentos e trinta e nove mil, quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), sendo o seguinte valor
unitário do item:



 

1) Moedor de carne elétrico, conforme o anexo I do edital. SICAM: 68563. Quantidade: 165 unidades. Preço unitário:
R$1.448,75 (Um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)/ unidade.

 

Lote (13) - MOEDOR DE CARNE, ELÉTRICO (SICAM: 68563) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL -
COTA RESERVADA

 

Em 22/03/2019 o licitante FÁBIO G. DA SILVA COMERCIAL – EPP foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$81.200,00 (Oitenta e um mil e duzentos reais).

 

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a
classificação da proposta da empresa supracitada.

 

Em conformidade com o subitem 12.5 do edital o licitante 1º arrematante do lote teve a proposta e os prospectos analisados e
aprovados pela Secretaria Municipal de Educação.

 

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 02/04/2019, a empresa foi declarada vencedora. Novo valor global foi
proposto em conformidade com o subitem 12.2.4.2.1 do edital, ficando adjudicado o lote no valor global de R$81.199,80
(Oitenta e um mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), sendo o seguinte valor unitário do item:

 

1) Moedor de carne elétrico, conforme o anexo I do edital. SICAM: 68563. Quantidade: 55 unidades. Preço unitário:
R$1.476,36 (Um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos)/ unidade.

 

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a Pregoeira declarou encerrados os trabalhos.

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

ADJUDICAÇÃO PARCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019

LOTES 01, 10, 11, 12 E 13

 

Processo nº 04.000.256/19-98

Objeto: Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos e equipamentos diversos para atender às unidades escolares
da Rede Municipal de Educação e Rede Parceira.

Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o
objeto desta licitação à:

 

Lote (1) - BATEDEIRA (SICAM: 7514), CAFETEIRA (SICAM: 7585), ESPREMEDOR (SICAM: 70793), LIQUIDIFICADOR
(SICAM: 77550), FERRO DE PASSAR ROUPA (SICAM: 77498) - LOTE EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

 

- EMPRESA: MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$53.524,52 (Cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

 



Lote (10) - CONGELADOR DOMÉSTICO TIPO FREEZER (SICAM: 73599), REFRIGERADOR DOMÉSTICO 400 LITROS
(SICAM: 62898), REFRIGERADOR DOMÉSTICO 300 LITROS (SICAM: 54566) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
DO EDITAL - COTA PRINCIPAL.

 

- EMPRESA: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$571.999,87 (Quinhentos e setenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete
centavos).

 

Lote (11) - CONGELADOR DOMÉSTICO TIPO FREEZER (SICAM: 73599), REFRIGERADOR DOMÉSTICO 400 LITROS
(SICAM: 62898), REFRIGERADOR DOMÉSTICO 300 LITROS (SICAM: 54566) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
DO EDITAL - COTA RESERVADA.

 

- EMPRESA: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$193.712,73 (Cento e noventa e três mil, setecentos e doze reais e setenta e três centavos).

 

Lote (12) - MOEDOR DE CARNE ELÉTRICO (SICAM: 68563) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL -
COTA PRINCIPAL.

 

- EMPRESA: PRESTOBAT LTDA.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$239.043,75 (Duzentos e trinta e nove mil, quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

 

Lote (13) - MOEDOR DE CARNE, ELÉTRICO (SICAM: 68563) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL -
COTA RESERVADA

 

- EMPRESA: FÁBIO G. DA SILVA COMERCIAL – EPP

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$81.199,80 (Oitenta e um mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos).

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019

LOTES 01, 03, 10, 11, 12 E 13

 

Processo nº 04.000.256/19-98

Objeto: Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos e equipamentos diversos para atender às unidades escolares
da Rede Municipal de Educação e Rede Parceira.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de eletrodomésticos para que produza seus efeitos
legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas que ofertaram os menores preços:

 



Lote (1) - BATEDEIRA (SICAM: 7514), CAFETEIRA (SICAM: 7585), ESPREMEDOR (SICAM: 70793), LIQUIDIFICADOR
(SICAM: 77550), FERRO DE PASSAR ROUPA (SICAM: 77498) - LOTE EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

 

- EMPRESA: MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$53.524,52 (Cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

 

Lote (3) - TRITURADOR PARA ALIMENTOS (SICAM: 69960), PROCESSADOR DE ALIMENTOS (SICAM: 65065) - DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL - LOTE EXCLUSIVO PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

 

- FRACASSADO.

 

Lote (10) - CONGELADOR DOMÉSTICO TIPO FREEZER (SICAM: 73599), REFRIGERADOR DOMÉSTICO 400 LITROS
(SICAM: 62898), REFRIGERADOR DOMÉSTICO 300 LITROS (SICAM: 54566) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
DO EDITAL - COTA PRINCIPAL.

 

- EMPRESA: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$571.999,87 (Quinhentos e setenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete
centavos).

 

Lote (11) - CONGELADOR DOMÉSTICO TIPO FREEZER (SICAM: 73599), REFRIGERADOR DOMÉSTICO 400 LITROS
(SICAM: 62898), REFRIGERADOR DOMÉSTICO 300 LITROS (SICAM: 54566) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
DO EDITAL - COTA RESERVADA.

 

- EMPRESA: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$193.712,73 (Cento e noventa e três mil, setecentos e doze reais e setenta e três centavos).

 

Lote (12) - MOEDOR DE CARNE ELÉTRICO (SICAM: 68563) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL -
COTA PRINCIPAL.

 

- EMPRESA: PRESTOBAT LTDA.

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$239.043,75 (Duzentos e trinta e nove mil, quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

 

Lote (13) - MOEDOR DE CARNE, ELÉTRICO (SICAM: 68563) - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL -
COTA RESERVADA

 

- EMPRESA: FÁBIO G. DA SILVA COMERCIAL – EPP

- VALOR UNITÁRIO: Conforme valor constante na Ata de Sessão Pública.

- VALOR GLOBAL: R$81.199,80 (Oitenta e um mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos).

 

João Antônio Fleury Teixeira



Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


