
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ 
Estado do Rio Grande do Sul 

Rua Exp. João Moreira Alberto, 181 – CEP 98.170-000 

Fone (55) 3272-1836/1831 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2015 

Registro de Preço de Materiais Permanentes 

Processo LC: 638 

Validade: 04 de março de 2016 

 

Aos 04 de março de 2015, após analisado os atos e adjudicado todos os itens referentes ao Pregão Presencial n° 

2/2015, homologo o processo e autorizo a despesa à empresa, conforme quadro abaixo: 

 

Item Código Descrição Qtde Apres. Marca 
Valor 

Unitário 
Fornecedor 

3 4721 

Condicionador de ar split, tipo 

parede, capacidade de 

refrigeração de no mínimo 

12.000 BTUs, ciclo 

quente/frio, classificação 

energética (INMETRO) no 

máximo “B”,  filtro de ar anti-

ácaros, anti-fungo, anti-

bactéria, compressor rotativo,  

com controle remoto, 

termostato digital, voltagem 

220 V e com garantia mínima 

de um ano 

27 Un LG 1.460,00 

Confort Clima - 

Com. e Instalação 

de Climatizadores 

Ltda – ME 

Código: 4194 

2 5874 

Condicionador de ar split, tipo 

parede, capacidade de 

refrigeração de no mínimo 

24.000 BTUs, ciclo 

quente/frio, classificação 

energética (INMETRO) no 

máximo “B”,  filtro de ar anti-

ácaros, anti-fungo, anti-

bactéria, compressor rotativo,  

com controle remoto, 

termostato digital, voltagem 

220 V e com garantia mínima 

de um ano. 

10 Un Samsung 2.795,00 

Infoarsul Comércio 

em Geral - Karine 

Xavier Paiva – ME 

Código: 4422 

6 5881 

Fragmentadora de papel, com 

as seguintes características: 

fragmentar até 10 folhas 

1 Un Aurora 840,00 

Infoarsul Comércio 

em Geral - Karine 

Xavier Paiva – ME 

Código: 4422 



 2 

padrão 75g, cartão e CD, corte 

em partículas de no mínimo 4 

x 37mm, chave seletora de 3 

posições: auto/off/reverso, 

sensor automático de presença 

de papel, alça para facilitar 

retirada do cesto, sensor de 

presença do cesto, proteção 

contra superaquecimento, 

abertura da fenda de 230mm, , 

baixo nível de ruído, 

acompanhada de cesto de 20 

litros, garantia mínima de 06 

meses, manual em português 

4 4722 

Condicionador de ar split, tipo 

parede, capacidade de 

refrigeração de no mínimo 

18.000 BTUs, ciclo 

quente/frio, classificação 

energética (INMETRO) no 

máximo “B”, filtro de ar anti-

ácaros, anti-fungo, anti-

bactéria, compressor rotativo,  

com controle remoto, 

termostato digital, voltagem 

220 V e e com garantia 

mínima de um ano. 

10 Un Komeco 1.946,00 

Maria Cirlei Veiga – 

ME 

Código: 4470 

8 4733 

Refrigerador duplex, frost free, 

capacidade mínima de 328 

litros, com gavetão para frutas, 

verduras e legumes, prateleiras 

com regulagem de altura, 

iluminação interna, voltagem 

220v 

4 Un Consul 1.650,00 

Maria Cirlei Veiga – 

ME 

Código: 4470 

9 4738 

Ventilador de mesa, 40 cm, 

três velocidades 4 Un Ventisol 95,00 

Maria Cirlei Veiga – 

ME 

Código: 4470 

 

 

_______________________________________ 

Carlos Augusto Brum de Souza 

Prefeito de Tupanciretã 
 

 

 


