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Pregão Eletrônico

FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER J
UDIARIO
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2018
Às 17:11 horas do dia 13 de abril de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº 00003/2018,
referente ao Processo nº 00.023/2018, o pregoeiro, Sr(a) VINICIUS ARAUJO DA SILVA, ADJUDICA aos
licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de
julgamento.

Resultado da Adjudicação
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: Adjudicado
Adjudicado para: VIX AR CONDICIONADOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 9.940,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

13/04/2018
17:11:12

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VIX AR CONDICIONADOS
LTDA, CNPJ/CPF: 15.531.531/0001-88, Melhor lance: R$ 9.940,0000
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