TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Martinho Campos
Prefeitura Municipal de Martinho Campos
Prefeitura Municipal de Martinho Campos
Pregão Eletrônico nº 003/2021
Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação
Item:

0001

Descrição:

Câmara para conservação de vacinas e medicamentos com as seguintes características mínimas: Gabinete externo tipo vertical,
construído em chapas de aço tratado com pintura epóxi na cor branca, montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis.
Gabinete interno construído totalmente em cha de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável, com perfuração
hermética e regulagem de altura. Iluminação interna através de lâmpadas led com acionamento automático na abertura da porta,
temporizada com acionamento externo com a porta fechada; Isolamento térmico; Homogeneização de temperatura através de
ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antiembaçante, vedação
de perfil magnético. Regrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134A, e todas as
especificações constante no anexo I do edital de licitação.

Quantidade:

6

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

15.230,00

Valor Final:

9.089,00

Valor Total:

54.534,00

Adjudicado em:

25/02/2021 - 08:42:51

Adjudicado por:

NILSON JÚNIOR DE FREITAS

Nome da Empresa:

LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (37.000.324/0001-30)

Modelo:

CSV 280

Item:

0002a

Descrição:

Câmara para conservação de vacinas e medicamentos com as seguintes características mínimas: Gabinete externo tipo vertical,
construído em chapas de aço tratado com pintura epóxi na cor branca, montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis.
Gabinete interno construído totalmente em cha de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável, com perfuração
hermética e regulagem de altura. Iluminação interna através de lâmpadas led com acionamento automático na abertura da porta,
temporizada com acionamento externo com a porta fechada; Isolamento térmico; Homogeneização de temperatura através de
ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antiembaçante, vedação
de perfil magnético. Regrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134A, e todas as
especificações constante no anexo I do edital de licitação.

Quantidade:

1

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Valor Referência

15.230,00

Valor Final:

9.089,00

Valor Total:

9.089,00

Adjudicado em:

25/02/2021 - 08:42:51

Adjudicado por:

NILSON JÚNIOR DE FREITAS

Nome da Empresa:

LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (37.000.324/0001-30)

Modelo:

CSV 280

NILSON JÚNIOR DE FREITAS
Pregoeiro

Wilson Correa Alves Afonso de Carvalho
Autoridade Competente
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