
PREFEITURA DE TAIOBEIRAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E MATERIAIS

Setor de Compras

Ata de Registro de Preços Nº 000127/2019

Aos 26 dias de dezembro de 2019, autorizado pelos autos do Processo Licitatório nº 000149/2019 ,
Pregão Presencial Nº 000060/2019, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nº 000127/2019,
de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal
10.520/2002 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento
obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora:

1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: IURI COELHO SERAFINI ME,
situada a RODOVIA ARMANDO MARTINELLI, 16 - SANTA TERESINHA - COLATINA - ES - CEP: 29702575,
CNPJ nº 20.938.594/0001-93, representado por IURI COELHO SEREFINI CPF: 158.517.417-32, Identidade nº
3669480, residente na RODOVIA ARMANDO MARTINELLI, 13 - SANTA TERESINHA - COLATINA - ES - CEP:
29702575, à saber:

Especificação Preço UnitárioQuantidadeItem Valor TotalUnid Marca

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUST ;
composto por uma unidade evaporadora e uma
condensadora; deverão possuir selo de consumo
de energia da procel estando classificado com o
tipo “a”; deverão ser dotados de filtros que elimine
germes e bactérias e neutralizante de odores
desagradáveis. este filtro deverá ainda ser capaz
capturar partículas de poeira, pêlos e fumaça,
deverão possuir sistema tipo trapezoidal na
tubulação de modos a proporcionar uma
refrigeração mais adequada, oferecendo maior
eficiência e menor consumo de energia; deverão
possuir aletas inteligentes com a finalidade de
absorver o ar pelas aletas frontais; deverão ser
dotados de “flaps” que regulem a direção do ar
através de controle remoto; vir acompanhados de
esquemas elétricos e de terminais que facilitem a
conexão entre as duas unidades; acompanhado de
controle remoto próprio do aparelho; possuir painéis
de fácil remoção com a finalidade de proporcionar
uma manutenção mais eficiente; as unidades
externas (condensadora) deverão ser dotadas
pintura anticorrosiva, para prolongar a vida útil do
aparelho; deverão possuir visor digital para
visualização do modo selecionado; deverão ainda,
ser dotados de válvulas com acabamento que
impeçam o gotejamento de água; das funções:
deverão ser dotados de modo automático, que,
quando acionada a função esfriar ou aquecer,
possibilite que a operação e a velocidade do
ventilador das unidades internas sejam controladas
automaticamente; possuir a função swing com
aproveitamento do ar condicionado, os flaps da
unidade devem oscilar continuamente potencia não
inferior a 800w; vazão de ar não inferior a 400m3/h;
área aplicação não inferior a 13 m2; nível de ruído
não superior a 55db

1.390,0005,000000003 6.950,000UN ELGIN
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AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTUST ;
composto por uma unidade evaporadora e uma
condensadora; deverão possuir selo de consumo
de energia da procel estando classificado com o
tipo “a”; deverão ser dotados de filtros que elimine
germes e bactérias e neutralizante de odores
desagradáveis. este filtro deverá ainda ser capaz
capturar partículas de poeira, pêlos e fumaça,
deverão possuir sistema tipo trapezoidal na
tubulação de modos a proporcionar uma
refrigeração mais adequada, oferecendo maior
eficiência e menor consumo de energia; deverão
possuir aletas inteligentes com a finalidade de
absorver o ar pelas aletas frontais; deverão ser
dotados de “flaps” que regulem a direção do ar
através de controle remoto; vir acompanhados de
esquemas elétricos e de terminais que facilitem a
conexão entre as duas unidades; acompanhado de
controle remoto próprio do aparelho; possuir painéis
de fácil remoção com a finalidade de proporcionar
uma manutenção mais eficiente; as unidades
externas (condensadora) deverão ser dotadas
pintura anticorrosiva, para prolongar a vida útil do
aparelho; deverão possuir visor digital para
visualização do modo selecionado; deverão ainda,
ser dotados de válvulas com acabamento que
impeçam o gotejamento de água; das funções:
deverão ser dotados de modo automático, que,
quando acionada a função esfriar ou aquecer,
possibilite que a operação e a velocidade do
ventilador das unidades internas sejam controladas
automaticamente; possuir a função swing com
aproveitamento do ar condicionado, os flaps da
unidade devem oscilar continuamente potencia não
inferior a 800w; vazão de ar não inferior a 400m3/h;
área aplicação não inferior a 13 m2; nível de ruído
não superior a 55db

2.575,0004,000000004 10.300,000UN ELGIN
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AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS os
aparelhos de ar condicionado deverao ser do tipo
split composto por uma unidade evaporadora e uma
condesadora deverao possuir selo de consumo de
energia da procel estando classificado com tipo a
deverao ser dotados de filtros que elimine germes e
bacterias e neutralizantes de odores desagradaveis
este filtro devera ainda ser capaz de capturar
particulas de poeira pelos e fumaca garantindo
sempre um ambiente aconchegante e saudavel
deverao possuir sistema tipo trapezoidal na
tubulacao de modos a proporcionar uma
refrigeracao mais adequada oferecendo maior
eficiencia e menor consumo de energia deverao
possuir alertas inteligentes com finalidade de
absorver o ar pelas atertas frontais deverao ser
dotados de flaps que regulem a direcao do ar
atraves de controle remoto vir acompanhadas de
esquemas eletricos e de terminais que facilitem a
conexao entre duas unidades vir acompanhadode
controle remoto proprio do aparelho possuir paineis
de facil remocao com a finalidade de proporcionar
uma manutencao mais eficiente aas unidades
externas condensadora  deverao ser dotadas de
pintura anticorroziva para prolongar a vida util do
aparelho deverao possuir visor digital para
visualizacao do modo selicionado deverao ainda ser
dotados de valvulas com acabamento que impecam
o gotejamento de aguadas funcoes deverao ser
dotados de modo automatico que quando acionada
a funcao esfriar ou aquecer possibilite que a
operacao e a velocidade do  ventilador das
unidades internas sejam controladas
automaticamente possuir a funcao swing para um
melhor aproveitamento do ar condicionado e
conforto do usuario os flaps da unidade devem
oscilar continualmente pontencia nao inferior a
800w vazao de ar nao inferior a 400 m3 nivel de
ruido nao superior a 55db

1.135,00010,000000005 11.350,000UN ELGIN

Nº Itens 3 28.600,00
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