
licitações 

De: "Andre Rodrigues - Vitor Refrigeração" <vendas11@vitorrefrigeracao.com.br>
Data: segunda-feira, 12 de junho de 2017 15:03
Para: "'licitações'" <licitacoes@camara-sm.rs.gov.br>
Cc: "Roger Wendling - Vitor Refrigeração" <rogerwendling@vitorrefrigeracao.com.br>; <diogo@vitorrefrigeracao.com.br>
Assunto: RES: convocação manifestação de interesse referente ao lote 2 do processo licitatório Processo nº 56/2017, Pregão nº. 05/2017
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Andre Postiglione Rodrigues

Analista de Licitação
www.vitorrefrigeracao.com.br

51 3561 7676 ramal 7650

De: licitações [mailto:licitacoes@camara-sm.rs.gov.br] 
Enviada em: segunda-feira, 12 de junho de 2017 14:55

Item Quant. Descrição Unidade Marca modelo
Valor unitário Valor

máximo

1 5

Aparelho de ar condicionado de 
12.000 BTUs; tipo Split; ciclo 
quente e frio; tecnologia inverter 
de economia de energia; classe A 
Procell; compressor
com proteção contra corrosão; 
com sistema de filtragem contra 
bactérias, vírus, ácaros e fungos 
nocivos; auto clean; modo turbo; 
ciclo reverso; 220
volts; gás ecológico; controle 
remoto; timer; e energy saving. 
Garantia: mínima de 12 (doze) 
meses, referente a unidade 
externa e interna do aparelho.

Unidade
Midea 

Springer
42MBQA 

12M5

R$ 2080,00

R$ 10 400,00

2 5

Instalação de aparelho de ar 
condicionado tipo Split,
conforme item n° 1 deste lote. A 
instalação
compreende que os aparelhos 
devem ser entregues
instalados e prontos para serem 
ligados na tomada
com plug elétrico compatível. Não 
envolve
confecção de extensão de rede 

elétrica. Locais: Gabinetes nº 9, nº
10, nº 14, nº 19 e Sala de
Reuniões da CMVSM.

Unidade Vdw inst. R$ 200,00 R$ 1000,00

3 5

Remoção de 05 (cinco) aparelhos 
de ar
condicionado tipo Split, 
localizados nos mesmos
locais onde vão ser instalados os 
novos, conforme
item nº 2 deste lote.

Unidade Vdw REM. R$ 100,00 R$ 500,00

Total
R$ 11900,00



Para: Andre Rodrigues - Vitor Refrigeração
Assunto: Re: convocação manifestação de interesse referente ao lote 2 do processo licitatório Processo nº 56/2017, Pregão nº. 
05/2017
Prioridade: Alta

amigo, peçolhe mil desculpas. para fins de contrato, preciso que a sua empresa discrimine os preços unitários do lote 

2:

segue:

cristiano portela

pregoeiro

From: Andre Rodrigues - Vitor Refrigeração
Sent: Monday, June 12, 2017 2:00 PM
To: 'licitações'
Cc: Roger Wendling - Vitor Refrigeração ; diogo@vitorrefrigeracao.com.br
Subject: RES: convocação manifestação de interesse referente ao lote 2 do processo licitatório Processo nº 56/2017, Pregão nº. 
05/2017

Boa tarde

Viemos através desta solicitar o interesse no lote 02 pelo valor do nosso ultimo lance para com o lote R$  11 900,00

Aguardamos a confirmação.

Att.

Andre Postiglione Rodrigues

Analista de Licitação
www.vitorrefrigeracao.com.br

51 3561 7676 ramal 7650

Lote 2
Item 1 R$
Item 2 R$
Item 3 R$

Total R$ 11.900,00

Item Quant. Descrição Unidade

1 5 Aparelho de ar condicionado de 12.000 BTUs; tipo Split; ciclo quente e frio; tecnologia 
inverter de economia de energia; classe A Procell; compressor com proteção contra 
corrosão; com sistema de filtragem contra bactérias, vírus, ácaros e fungos nocivos; 
auto clean; modo turbo; ciclo reverso; 220 volts; gás ecológico; controle remoto; timer; 
e energy saving. Garantia: mínima de 12 (doze) meses, referente a unidade externa e 
interna do aparelho.

Unidade

2 5 Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, conforme item n° 1 deste lote. A 
instalação compreende que os aparelhos devem ser entregues instalados e prontos 
para serem ligados na tomada com plug elétrico compatível. Não envolve confecção 
de extensão de rede elétrica. Locais: Gabinetes nº 9, nº 10, nº 14, nº 19 e Sala de 
Reuniões da CMVSM. 

Unidade

3 5 Remoção de 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado tipo Split, localizados nos 
mesmos locais onde vão ser instalados os novos, conforme item nº 2 deste lote.

Unidade

b3ágina 2 de 3

12/06/2017



De: licitações [mailto:licitacoes@camara-sm.rs.gov.br] 
Enviada em: sexta-feira, 9 de junho de 2017 10:38
Para: vendas11@vitorrefrigeracao.com.br
Assunto: convocação manifestação de interesse referente ao lote 2 do processo licitatório Processo nº 56/2017, Pregão nº. 
05/2017

Prezado Sr:

Conforme ata em anexo, decaiu o prazo para regularização da documentação vencedora de outro item para o qual a 

sua empresa também ofertou lances e foi habilitada. Conforme previsto em Lei, CONVOCO-O a manifestar interesse 

quando à contratação do referido lote, nos mesmos termos ofertados pela sua empresa durante a sessão do referido 

Pregão.

Cristiano Portela

Pregoeiro
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