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FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER J 
UDIARIO 

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico  

Nº 00003/2018  

Às 10:22 horas do dia 13 de abril de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e 
respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PRESI-DE 
nº 16 de 06/10/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho 
de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 00.023/2018, 
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2018. Objeto: Objeto: Pregão 
Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública 
em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se 
em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

 

 
Item: 1  
Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede 
Descrição Complementar: Os serviços de manutenção preventiva compreendem a 
verificação do estado geral dos aparelhos e eventual troca de peças, tais como: pintura, 
corrosão, fixação ou defeito em parafusos, botões de acionamento, cabos de energia, 
acessórios inerentes ao sistema e a inspeção e troca, se necessária, do suporte de sustentação 
dos aparelhos. Os serviços de manutenção corretiva compreendem os consertos a serem 
realizados nas partes do sistema que apresentarem defeitos ou quebras. A empresa contratada 
deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, materiais de limpeza, fusíveis, 
graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais como medidores de corrente 
elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros) para realizar os 
serviços de manutenção preventiva e corretiva. 
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP  
Aplicabilidade Decreto 7174: Não  
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não  
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Serviço 
Valor estimado: R$ 13.566,0000 Situação: Aceito e Habilitado  
 

 
Aceito para: VIX AR CONDICIONADOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 9.940,0000 .  
 

 

Histórico 

Item: 1 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede 

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas 
propostas.  
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)  

 CNPJ/CPF Fornecedor 
Porte 
ME/E

PP 

Declaraçã
o  

ME/EPP/C
OOP 

Quantid
ade Valor Unit. Valor 

Global 

Data/H
ora 

Registr
o 

 
18.414.827/00

01-07 
VR DA SILVA 
- BTU AR-
CONDICION
ADO 

Sim Sim 1 R$ 
11.000,000

0 

R$ 
11.000,000

0 

05/04/2
018 

14:04:5
3 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os serviços de manutenção preventiva 
compreendem a verificação do estado geral dos aparelhos e eventual troca de peças, tais 
como: pintura, corrosão, fixação ou defeito em parafusos, botões de acionamento, cabos 
de energia, acessórios inerentes ao sistema e a inspeção e troca, se necessária, do suporte 



de sustentação dos aparelhos. Os serviços de manutenção corretiva compreendem os 
consertos a serem realizados nas partes do sistema que apresentarem defeitos ou quebras. 
A empresa contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do 
gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva.  

 
13.832.066/00

01-90 
SALES 
SERVICOS 
DE AR 
CONDICION
ADO LTDA 

Sim Sim 1 R$ 
13.500,000

0 

R$ 
13.500,000

0 

03/04/2
018 

09:39:4
7 

 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os serviços de manutenção preventiva 
compreendem a verificação do estado geral dos aparelhos e eventual troca de peças, tais 
como: pintura, corrosão, fixação ou defeito em parafusos, botões de acionamento, cabos 
de energia, acessórios inerentes ao sistema e a inspeção e troca, se necessária, do suporte 
de sustentação dos aparelhos. Os serviços de manutenção corretiva compreendem os 
consertos a serem realizados nas partes do sistema que apresentarem defeitos ou quebras. 
A empresa contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do 
gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva.  

 
03.890.724/00

01-46 
CONTROL - 
THERM 
AQUECIMEN
TO E 
REFRIGERAC
AO LTDA 

Sim Sim 1 R$ 
13.500,000

0 

R$ 
13.500,000

0 

12/04/2
018 

15:24:3
4 

 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os serviços de manutenção preventiva 
compreendem a verificação do estado geral dos aparelhos e eventual troca de peças, tais 
como: pintura, corrosão, fixação ou defeito em parafusos, botões de acionamento, cabos 
de energia, acessórios inerentes ao sistema e a inspeção e troca, se necessária, do suporte 
de sustentação dos aparelhos. Os serviços de manutenção corretiva compreendem os 
consertos a serem realizados nas partes do sistema que apresentarem defeitos ou quebras. 
A empresa contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do 
gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva.  

 
08.656.169/00

01-06 
LINE 
CONSTRUTO
RA E 
INCORPORA
DORA LTDA 

Sim Sim 1 R$ 
13.566,000

0 

R$ 
13.566,000

0 

05/04/2
018 

10:12:3
6 

 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: s serviços de manutenção preventiva 
compreendem a verificação do estado geral dos aparelhos e eventual troca de peças, tais 
como: pintura, corrosão, fixação ou defeito em parafusos, botões de acionamento, cabos 
de energia, acessórios inerentes ao sistema e a inspeção e troca, se necessária, do suporte 
de sustentação dos aparelhos. Os serviços de manutenção corretiva compreendem os 
consertos a serem realizados nas partes do sistema que apresentarem defeitos ou quebras. 
A empresa contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do 
gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva.  

 
07.340.740/00

01-16 
L V X 
COMERCIO E 
SERVICOS 
LTDA 

Sim Sim 1 R$ 
13.566,000

0 

R$ 
13.566,000

0 

09/04/2
018 

11:15:4
8 

 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os serviços de manutenção preventiva 
compreendem a verificação do estado geral dos aparelhos e eventual troca de peças, tais 
como: pintura, corrosão, fixação ou defeito em parafusos, botões de acionamento, cabos 
de energia, acessórios inerentes ao sistema e a inspeção e troca, se necessária, do suporte 
de sustentação dos aparelhos. Os serviços de manutenção corretiva compreendem os 
consertos a serem realizados nas partes do sistema que apresentarem defeitos ou quebras. 
A empresa contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do 
gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva.  

 
14.206.326/00

01-84 
THERMOOK 
INSTALACAO 
E 

Sim Sim 1 R$ 
13.566,000

0 

R$ 
13.566,000

0 

09/04/2
018  



MANUTENCA
O LTDA 

17:54:1
9 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os serviços de manutenção preventiva 
compreendem a verificação do estado geral dos aparelhos e eventual troca de peças, tais 
como: pintura, corrosão, fixação ou defeito em parafusos, botões de acionamento, cabos 
de energia, acessórios inerentes ao sistema e a inspeção e troca, se necessária, do suporte 
de sustentação dos aparelhos. Os serviços de manutenção corretiva compreendem os 
consertos a serem realizados nas partes do sistema que apresentarem defeitos ou quebras. 
A empresa contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do 
gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva.  

 
18.599.173/00

01-33 
INFINITI 
COMERCIO E 
SERVICOS 
EIRELI 

Sim Sim 1 R$ 
13.566,000

0 

R$ 
13.566,000

0 

12/04/2
018 

10:19:4
6 

 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os serviços de manutenção preventiva 
compreendem a verificação do estado geral dos aparelhos e eventual troca de peças, tais 
como: pintura, corrosão, fixação ou defeito em parafusos, botões de acionamento, cabos 
de energia, acessórios inerentes ao sistema e a inspeção e troca, se necessária, do suporte 
de sustentação dos aparelhos. Os serviços de manutenção corretiva compreendem os 
consertos a serem realizados nas partes do sistema que apresentarem defeitos ou quebras. 
A empresa contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do 
gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva.  

 
15.531.531/00

01-88 
VIX AR 
CONDICION
ADOS LTDA 

Sim Sim 1 R$ 
15.000,000

0 

R$ 
15.000,000

0 

04/04/2
018 

10:04:4
1 

 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os serviços de manutenção preventiva 
compreendem a verificação do estado geral dos aparelhos e eventual troca de peças, tais 
como: pintura, corrosão, fixação ou defeito em parafusos, botões de acionamento, cabos 
de energia, acessórios inerentes ao sistema e a inspeção e troca, se necessária, do suporte 
de sustentação dos aparelhos. Os serviços de manutenção corretiva compreendem os 
consertos a serem realizados nas partes do sistema que apresentarem defeitos ou quebras. 
A empresa contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do 
gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva.  

 
03.199.343/00

01-15 
TLR 
SERVICOS 
DE 
ENGENHARI
A E 
COMERCIO 
LTDA 

Sim Sim 1 R$ 
17.750,000

0 

R$ 
17.750,000

0 

12/04/2
018 

18:10:0
1  

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os serviços de manutenção preventiva 
compreendem a verificação do estado geral dos aparelhos e eventual troca de peças, tais 
como: pintura, corrosão, fixação ou defeito em parafusos, botões de acionamento, cabos 
de energia, acessórios inerentes ao sistema e a inspeção e troca, se necessária, do suporte 
de sustentação dos aparelhos. Os serviços de manutenção corretiva compreendem os 
consertos a serem realizados nas partes do sistema que apresentarem defeitos ou quebras. 
A empresa contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do 
gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva.  

 
20.838.277/00

01-03 
3R 
COMERCIO E 
SERVICOS 
DE 
MAQUINAS 
LTDA 

Sim Sim 1 R$ 
24.000,000

0 

R$ 
24.000,000

0 

12/04/2
018 

17:15:0
6 

 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os serviços de manutenção preventiva 
compreendem a verificação do estado geral dos aparelhos e eventual troca de peças, tais 
como: pintura, corrosão, fixação ou defeito em parafusos, botões de acionamento, cabos 
de energia, acessórios inerentes ao sistema e a inspeção e troca, se necessária, do suporte 
de sustentação dos aparelhos. Os serviços de manutenção corretiva compreendem os 
consertos a serem realizados nas partes do sistema que apresentarem defeitos ou quebras. 



A empresa contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do 
gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva.  

 
28.802.245/00

01-51 
TEK 
COMERCIO E 
SERVICOS 
ESPECIALIZ
ADOS LTDA 

Sim Sim 1 R$ 
25.000,000

0 

R$ 
25.000,000

0 

12/04/2
018 

09:25:5
4 

 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os serviços de manutenção preventiva 
compreendem a verificação do estado geral dos aparelhos e eventual troca de peças, tais 
como: pintura, corrosão, fixação ou defeito em parafusos, botões de acionamento, cabos 
de energia, acessórios inerentes ao sistema e a inspeção e troca, se necessária, do suporte 
de sustentação dos aparelhos. Os serviços de manutenção corretiva compreendem os 
consertos a serem realizados nas partes do sistema que apresentarem defeitos ou quebras. 
A empresa contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do 
gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva.  

 
23.997.147/00

01-01 
CONCRET 
VISION 
ENGENHARI
A LTDA 

Sim Sim 1 R$ 
90.000,000

0 

R$ 
90.000,000

0 

10/04/2
018 

21:17:3
7 

 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os serviços de manutenção preventiva 
compreendem a verificação do estado geral dos aparelhos e eventual troca de peças, tais 
como: pintura, corrosão, fixação ou defeito em parafusos, botões de acionamento, cabos 
de energia, acessórios inerentes ao sistema e a inspeção e troca, se necessária, do suporte 
de sustentação dos aparelhos. Os serviços de manutenção corretiva compreendem os 
consertos a serem realizados nas partes do sistema que apresentarem defeitos ou quebras. 
A empresa contratada deverá prover todos os materiais (tais como estopas, querosene, 
materiais de limpeza, fusíveis, graxa, gás, entre outros necessários) e equipamentos (tais 
como medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do 
gás, entre outros) para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva.  

 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 
 Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro 
 R$ 90.000,0000 23.997.147/0001-01 13/04/2018 10:22:12:577 
 R$ 25.000,0000 28.802.245/0001-51 13/04/2018 10:22:12:577 
 R$ 24.000,0000 20.838.277/0001-03 13/04/2018 10:22:12:577 
 R$ 17.750,0000 03.199.343/0001-15 13/04/2018 10:22:12:577 
 R$ 15.000,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:22:12:577 
 R$ 13.566,0000 07.340.740/0001-16 13/04/2018 10:22:12:577 
 R$ 13.566,0000 14.206.326/0001-84 13/04/2018 10:22:12:577 
 R$ 13.566,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:22:12:577 
 R$ 13.566,0000 08.656.169/0001-06 13/04/2018 10:22:12:577 
 R$ 13.500,0000 13.832.066/0001-90 13/04/2018 10:22:12:577 
 R$ 13.500,0000 03.890.724/0001-46 13/04/2018 10:22:12:577 
 R$ 11.000,0000 18.414.827/0001-07 13/04/2018 10:22:12:577 
 R$ 13.500,0000 14.206.326/0001-84 13/04/2018 10:33:53:613 
 R$ 13.495,0000 14.206.326/0001-84 13/04/2018 10:34:49:570 
 R$ 10.800,0000 03.890.724/0001-46 13/04/2018 10:37:57:070 
 R$ 10.780,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:39:41:017 
 R$ 10.750,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:40:01:550 
 R$ 10.745,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:40:10:610 
 R$ 10.730,0000 03.890.724/0001-46 13/04/2018 10:40:20:533 
 R$ 10.740,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:40:22:940 
 R$ 10.728,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:40:34:380 
 R$ 10.715,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:40:45:647 
 R$ 10.720,0000 03.890.724/0001-46 13/04/2018 10:40:50:990 



 R$ 10.719,0000 20.838.277/0001-03 13/04/2018 10:40:52:910 
 R$ 10.713,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:40:58:977 
 R$ 10.711,0000 20.838.277/0001-03 13/04/2018 10:41:17:477 
 R$ 10.712,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:41:17:803 
 R$ 10.700,0000 03.890.724/0001-46 13/04/2018 10:41:25:320 
 R$ 10.709,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:41:33:103 
 R$ 10.680,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:41:41:713 
 R$ 10.660,0000 03.890.724/0001-46 13/04/2018 10:41:55:290 
 R$ 10.670,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:41:58:887 
 R$ 10.650,0000 20.838.277/0001-03 13/04/2018 10:42:06:620 
 R$ 10.655,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:42:06:853 
 R$ 10.635,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:42:23:043 
 R$ 10.640,0000 03.890.724/0001-46 13/04/2018 10:42:25:560 
 R$ 10.630,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:42:30:433 
 R$ 10.615,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:42:47:623 
 R$ 10.628,0000 20.838.277/0001-03 13/04/2018 10:42:51:733 
 R$ 10.600,0000 03.890.724/0001-46 13/04/2018 10:42:54:000 
 R$ 10.583,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:43:15:343 
 R$ 10.590,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:43:17:110 
 R$ 10.550,0000 03.890.724/0001-46 13/04/2018 10:43:24:017 
 R$ 10.490,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:43:42:393 
 R$ 10.450,0000 03.199.343/0001-15 13/04/2018 10:43:46:690 
 R$ 10.535,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:43:48:223 
 R$ 10.460,0000 03.890.724/0001-46 13/04/2018 10:43:54:380 
 R$ 10.350,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:44:08:317 
 R$ 10.430,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:44:12:363 
 R$ 10.300,0000 03.890.724/0001-46 13/04/2018 10:44:24:240 
 R$ 13.490,0000 14.206.326/0001-84 13/04/2018 10:44:38:350 
 R$ 10.270,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:44:43:803 
 R$ 10.250,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:44:52:023 
 R$ 10.200,0000 03.890.724/0001-46 13/04/2018 10:45:03:947 
 R$ 10.150,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:45:14:337 
 R$ 10.198,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:45:14:870 
 R$ 10.100,0000 03.890.724/0001-46 13/04/2018 10:45:35:433 
 R$ 13.450,0000 14.206.326/0001-84 13/04/2018 10:45:37:247 
 R$ 9.999,9900 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:45:39:090 
 R$ 10.050,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:45:43:073 
 R$ 10.000,0000 18.414.827/0001-07 13/04/2018 10:45:57:340 
 R$ 9.980,0000 03.890.724/0001-46 13/04/2018 10:46:09:607 
 R$ 9.970,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:46:16:657 
 R$ 9.990,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:46:17:983 
 R$ 9.990,0000 18.414.827/0001-07 13/04/2018 10:46:30:170 
 R$ 9.950,0000 03.890.724/0001-46 13/04/2018 10:46:42:047 
 R$ 9.965,0000 18.599.173/0001-33 13/04/2018 10:46:43:407 
 R$ 9.940,0000 15.531.531/0001-88 13/04/2018 10:46:49:673 
 R$ 9.965,0000 18.414.827/0001-07 13/04/2018 10:46:54:283 

 

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item 
 

Eventos do Item  

Evento Data Observações 



Aberto 13/04/2018 
10:28:58 Item aberto. 

Iminência de 
Encerramento 

13/04/2018 
10:34:39 

Batida iminente. Data/hora iminência: 13/04/2018 
10:39:39. 

Encerrado 13/04/2018 
10:47:06 Item encerrado 

Abertura do prazo de 
Convocação - Anexo 

13/04/2018 
15:05:52 

Convocado para envio de anexo o fornecedor VIX AR 
CONDICIONADOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.531.531/0001-
88. 

Encerramento do prazo 
de Convocação - Anexo 

13/04/2018 
15:23:52 

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo 
fornecedor VIX AR CONDICIONADOS LTDA, CNPJ/CPF: 
15.531.531/0001-88. 

Aceite 13/04/2018 
16:25:48 

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VIX AR 
CONDICIONADOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.531.531/0001-
88, pelo melhor lance de R$ 9.940,0000. 

Habilitado 13/04/2018 
16:26:09 

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VIX AR 
CONDICIONADOS LTDA - CNPJ/CPF: 15.531.531/0001-
88 

 

Não existem intenções de recurso para o item 
 

Troca de Mensagens 
 Data Mensagem 

Pregoeiro 13/04/2018 
10:22:30 

Senhores Fornecedores, bom dia. 

Pregoeiro 13/04/2018 
10:22:48 

Lamento o atraso, mas passamos por problemas técnicos já 
superados. 

Pregoeiro 13/04/2018 
10:23:47 

Iniciaremos neste momento a análise das propostas inseridas. 

Pregoeiro 13/04/2018 
10:28:12 

Feitas as verificações, não foram indentificadas propostas 
passíveis de desclassificação. 

Pregoeiro 13/04/2018 
10:28:35 

Daremos início a fase de lances. 

Pregoeiro 13/04/2018 
10:30:53 

Senhores fornecedores, solicitamos o envio dos seus melhores 
lances para o fornecimentos dos serviços solicitados. 

Pregoeiro 13/04/2018 
10:32:18 

Vale relembrar que encerrada a etapa de lances, o sistema 
determinará de forma automática o período de tempo aleatório 

para o encerramento, podendo variar de 1 a 30 minutos. 

Pregoeiro 13/04/2018 
10:33:50 

Em 5 (cinco) minutos encerraremos a fase de lances. 

Sistema 13/04/2018 
10:34:39 

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:39 de 
13/04/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. 

Sistema 13/04/2018 
10:47:08 

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será 
iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar 

através da consulta "Acompanha 
aceitação/habilitação/admissibilidade" 

Pregoeiro 13/04/2018 
11:06:47 

Senhores fornecedores, estamos diligenciando documentos. 
Retornaremos às atividades do Pregão 15h00. 

Pregoeiro 13/04/2018 
15:00:39 

Para VIX AR CONDICIONADOS LTDA - Senhor Fornecedor, boa 
tarde. 

Pregoeiro 13/04/2018 
15:02:13 

Para VIX AR CONDICIONADOS LTDA - Verificada parte da 
documentação habilitatória inicial, informamos que nada temos 
a opor quanto ao prossegmento de sua participação no pregão, 

enquanto licitante ofertante da melhor oferta. 

15.531.531/0001-
88  

13/04/2018 
15:02:56 

Boa tarde Sr. Pregoeiro 

Pregoeiro 13/04/2018 
15:04:48 

Para VIX AR CONDICIONADOS LTDA - Realizaremos a abertura 
do sistema para que possa incluir sua proposta de preço 

adequada ao valor global proposto e, ainda, todos os demais 



documentos solicitados no item 8. DA HABILITAÇÃO, subitens 
8.2 - Habilitação jurídica e 8.3 - Regularidade fiscal e 

trabalhista, desde que aplicáveis à sua empresa. 

Pregoeiro 13/04/2018 
15:05:33 

Para VIX AR CONDICIONADOS LTDA - Inicialmente, dou-lhe o 
prazo de 30 (trinta) minutos, contudo, caso necessite de mais 

prazo, solicite pelo chat. 

Sistema 13/04/2018 
15:05:52 

Senhor fornecedor VIX AR CONDICIONADOS LTDA, CNPJ/CPF: 
15.531.531/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao 

ítem 1. 

15.531.531/0001-
88  

13/04/2018 
15:06:52 

Iremos enviar. Obrigado 

Sistema 13/04/2018 
15:23:52 

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIX AR CONDICIONADOS 
LTDA, CNPJ/CPF: 15.531.531/0001-88, enviou o anexo para o 

ítem 1. 

Pregoeiro 13/04/2018 
16:25:30 

Para VIX AR CONDICIONADOS LTDA - Senhor Fornecedor, 
verificada a documentação habilitatória apresentada, reporto 
que não foram identificadas razões para desclassificação de 
sua empresa, de forma que sua proposta será ACEITA nos 

termos do Edital. 

Sistema 13/04/2018 
16:26:09 

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de 
intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 

´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´. 

Pregoeiro 13/04/2018 
16:26:50 

Foi informado o prazo final para registro de intenção de 
recursos: 13/04/2018 às 17:10:00. 

 

  

Eventos do Pregão 

Evento Data/Hora Observações 

Suspensão 
Administrativa 

13/04/2018 
11:07:59 

Previsão de Reabertura: 13/04/2018 15:00:00.  Motivo: 
Pausa para diligência de documentos.  

Reativado 13/04/2018 
14:59:38 

 

Abertura de 
Prazo 

13/04/2018 
16:26:09 

Abertura de prazo para intenção de recurso  

Informado 
Fechamento 

de Prazo 

13/04/2018 
16:26:50 

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 
13/04/2018 às 17:10:00.  

 

 
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados 
vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o 
prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a 
declarar, foi encerrada a sessão às 17:10 horas do dia 13 de abril de 2018, cuja ata foi lavrada e 
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

VINICIUS ARAUJO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

 
KLEBER VIEIRA PINA 
Equipe de Apoio 

 
SERGIO ALLAN EPAMINONDAS CABRAL 
Equipe de Apoio 

 
ANDRE BARBOSA MARTINS 
Equipe de Apoio 

 

 


