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Relatório de Cotação
Pesquisa realizada no dia 11/12/2018 10:39:03  (IP: 200.137.163.94)

memo 367/2018 

Item Preços Quantidade Total

12 R$                 565,67 36 Unidades R$      20.364,12 

26 R$                 239,85 36 Unidades R$        8.634,60 

8 R$                 822,24 36 Unidades R$      29.600,64 

PLANILHA DE PREÇOS DE MERCADOS 
APURADOS NA DILIGÊNCIA.

Novo valor médio 
apurado

1) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Caldeirão gás/vapor 
capacidade 500 L em chapa de 
aço inoxidável) do Restaurante 
Universitário do CMPP, 
prevendo, inclusive, de 
instalação e remoção,

2) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Caldeirão gás/vapor 
capacidade 300 L em chapa de 
aço inoxidável) do Restaurante 
Universitário do CMPP, 
prevendo, inclusive, de 
instalação e remoção

3) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Caldeirão gás/vapor 
capacidade 200 L em chapa de 
aço inoxidável) do Restaurante 
Universitário do CMPP, 
prevendo, inclusive, de 
instalação e remoção,
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17 R$                 515,91 24 Unidades R$      12.381,84 

26 R$             1.164,07 60 Unidades R$      69.844,20 

22 R$                 915,55 24 Unidades R$      21.973,20 

2 R$                 343,75 12 Unidades R$        4.125,00 

4) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Chapa a gás lisa construída em 
aço inoxidável AISI 304 Liga 
18.8 válvula selenóide, 
queimadores e bicos injetores) 
do Restaurante Universitário do 
CMPP, 

5) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Fogão de encosto a gás 
industrial com 04 queimadores 
duplos com comandos 
independentes contruído em 
aço inoxidável) do Restaurante 
Universitário do CMPP

6) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Forno combinado a gás 
capacidade para 20 GN S 1/1 
dispõe de modo de trabalho -  
vapor temperatura de 100°C) 
do Restaurante Universitário do 
CMPP,.

7) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Frigideira basculante a gás 
com acionamento manual 
capacidade para 80 litros) do 
Restaurante Universitário do 
CMPP, prevendo,
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31 R$             1.208,12 150 Unidades R$    181.218,00 

30 R$                 107,07 24 Unidades R$        2.569,68 

21 R$                 965,73 24 Unidades R$      23.177,52 

24 R$                 666,61 12 Unidades R$        7.999,32 

8) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Fogão de encosto a gás 
doméstico com 04 
queimadores simples e 01 
forno acoplado) do Restaurante 
Universitário do CMPP, 
prevendo, inclusive, de 
instalação e remoção,

9) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Fogão de encosto a gás semi-
industrial com 06 queimadores 
simples e 01 forno acoplado) 
do Restaurante Universitário do 
CMPP, prevendo, inclusive, de 
instalação e remoção

10) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Forno Turbo Light, a gás, 12 
esteiras) do Restaurante 
Universitário do CMPP, 
prevendo, inclusive, de 
instalação e remoção, 
conforme condições 
estabelecidas no Termo de 
Referência.

11) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Forno Turbo Light, a gás, 08 
esteiras) do Restaurante 
Universitário do CMPP, 
prevendo, inclusive, de 
instalação e remoção, 
conforme condições 
estabelecidas no Termo de 
Referência.
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0 R$                            - 12 Unidades R$                       - 

0 R$                            - 12 Unidades R$                       - 

0 R$                            - 12 Unidades R$                       - 

0 R$                            - 12 Unidades R$                       - 

12) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Central de gás com capacidade 
de 30 botijões P45, 
compreendendo válvula de 
pressão, válvula de retenção, 
bigtéis, registro de espérico 
alavanca, conexão ½ ou T de ¾ 
ou ¾ e niple) 

13) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Central de gás com capacidade 
de 13 botijões P45, 
compreendendo válvula de 
pressão, válvula de retenção, 
bigtéis, registro de espérico 
alavanca, conexão ½ ou T de ¾ 
ou ¾ e niple) 

14) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Central de gás com capacidade 
de 04 botijões P45, 
compreendendo válvula de 
pressão, válvula de retenção, 
bigtéis, registro de espérico 
alavanca, conexão ½ ou T de ¾ 
ou ¾ e niple) 

15) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Central de gás com capacidade 
de 02 botijões P45, 
compreendendo válvula de 
pressão, válvula de retenção, 
bigtéis, registro de espérico 
alavanca, conexão ½ ou T de ¾ 
ou ¾ e niple) 
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0 R$                            - 1 Unidade R$                       - 

26 R$                 239,85 36 Unidades R$        8.634,60 

8 R$                 822,24 36 Unidades R$      29.600,64 

17 R$                 515,91 12 Unidades R$        6.190,92 

26 R$             1.164,07 24 Unidades R$      27.937,68 

31 R$             1.208,12 24 Unidades R$      28.994,88 

16) Insumos para Aquisição de 
Peças/Componentes para os 
itens 188 a 202 do G13.

17) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Caldeirão gás/vapor 
capacidade 300 L em chapa de 
aço inoxidável) 

18) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Caldeirão gás/vapor 
capacidade 200 L em chapa de 
aço inoxidável) 

19) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Chapa a gás lisa construída em 
aço inoxidável AISI 304 Liga 
18.8 válvula selenóide, 
queimadores e bicos injetores) 

20) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Fogão de encosto a gás 
industrial com 04 queimadores 
com comandos independentes 
construídos em aço inoxidável) 

21) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Fogão de encosto a gás 
doméstico com 04 
queimadores simples e 01 
forno acoplado) 
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30 R$                 107,07 12 Unidades R$        1.284,84 

22 R$                 915,55 24 Unidades R$      21.973,20 

2 R$                 343,75 12 Unidades R$        4.125,00 

0 R$                            - 12 Unidades R$                       - 

0 R$                            - 1 Unidade R$                       - 

26 R$                 239,85 24 Unidades R$        5.756,40 

22) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Fogão de encosto a gás semi-
industrial com 06 queimadores 
simples e 01 forno acoplado) 

23) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Forno combinado a gás 
capacidade para 20 GN S 1/1 
dispõe de modo de trabalho -  
vapor temperatura de 100°C) 

24) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Frigideira basculante a gás 
com acionamento manual 
capacidade para 80 litros) do 
Restaurante Universitário do 
CMRV, 

25) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Central de gás com capacidade 
de 12 botijões P45, 
compreendendo válvula de 
pressão, válvula de retenção, 
bigtéis, registro de espérico 
alavanca, conexão ½ ou T de ¾ 
ou ¾ e niple) 

26) Insumos para Aquisição de 
Peças/Componentes para os 
itens 204 a 212 do G14.

27) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Caldeirão gás/vapor 
capacidade 300 L em chapa de 
aço inoxidável)
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8 R$                 822,24 24 Unidades R$      19.733,76 

17 R$                 515,91 12 Unidades R$        6.190,92 

26 R$             1.164,07 24 Unidades R$      27.937,68 

30 R$                 107,07 24 Unidades R$        2.569,68 

22 R$                 915,55 12 Unidades R$      10.986,60 

28) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Caldeirão gás/vapor 
capacidade 200 L em chapa de 
aço inoxidável)

29) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Chapa a gás lisa construída em 
aço inoxidável AISI 304 Liga 
18.8 válvula selenóide, 
queimadores e bicos injetores)

30) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Fogão de encosto a gás 
industrial com 04 queimadores 
com comandos independentes 
construídos em aço inoxidável)

31) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Fogão de encosto a gás semi-
industrial com 06 queimadores 
simples e 01 forno acoplado)

32) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Forno combinado a gás 
capacidade para 20 GN S 1/1 
dispõe de modo de trabalho -  
vapor temperatura de 100°C) 
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0 R$                            - 12 Unidades R$                       - 

0 R$                            - 1 Unidade R$                       - 

26 R$                 239,85 36 Unidades R$        8.634,60 

8 R$                 822,24 36 Unidades R$      29.600,64 

17 R$                 515,91 12 Unidades R$        6.190,92 

26 R$             1.164,07 24 Unidades R$      27.937,68 

33) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Central de gás com capacidade 
de 12 botijões P45, 
compreendendo válvula de 
pressão, válvula de retenção, 
bigtéis, registro de espérico 
alavanca, conexão ½ ou T de ¾ 
ou ¾ e niple)

34) Insumos para Aquisição de 
Peças/Componentes para os 
itens 214 a 220 do G15.

35) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Caldeirão gás/vapor 
capacidade 300 L em chapa de 
aço inoxidável) =

36) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Caldeirão gás/vapor 
capacidade 200 L em chapa de 
aço inoxidável) 

37) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Chapa a gás lisa construída em 
aço inoxidável AISI 304 Liga 
18.8 válvula selenóide, 
queimadores e bicos injetores)

38) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Fogão de encosto a gás 
industrial com 04 queimadores 
duplos com comandos 
independentes contruído em 
aço inoxidável)
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31 R$             1.208,12 24 Unidades R$      28.994,88 

30 R$                 107,07 24 Unidades R$        2.569,68 

22 R$                 915,55 24 Unidades R$      21.973,20 

2 R$                 343,75 12 Unidades R$        4.125,00 

0 R$                            - 12 Unidades R$                       - 

0 R$                            - 1 Unidade R$                       - 

39) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Fogão de encosto a gás 
doméstico com 04 
queimadores simples e 01 
forno acoplado)

40) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Fogão de encosto a gás semi-
industrial com 06 queimadores 
simples e 01 forno acoplado)

41) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Forno combinado a gás 
capacidade para 20 GN S 1/1 
dispõe de modo de trabalho -  
vapor temperatura de 100°C)

42) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Frigideira basculante a gás 
com acionamento manual 
capacidade para 80 litros) do 
Restaurante Universitário do

43) Serviços manutenção 
preventiva e corretiva, em 
equipamentos  industriais 
(Central de gás com capacidade 
de 12 botijões P45, 
compreendendo válvula de 
pressão, válvula de retenção, 
bigtéis, registro de espérico 
alavanca, conexão ½ ou T de ¾ 
ou ¾ e niple) 

44) Insumos para Aquisição de 
Peças/Componentes para os 
itens 222 a 230.
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