
RES: convocação manifestação de interesse referente ao lote 6 do processo licitatório
Processo nº 56/2017, Pregão nº. 05/2017 
1 mensagem

Andre Rodrigues - Vitor Refrigeração <vendas11@vitorrefrigeracao.com.br> sex, 23 de jun de 2017 às 10:06
Para: 'licitações' <licitacoes@camara-sm.rs.gov.br>
Cc: Roger Wendling - Vitor Refrigeração <rogerwendling@vitorrefrigeracao.com.br>, diogo@vitorrefrigeracao.com.br

BOM DIA

Senhor Cristiano informamos nosso inter esse no lote 06  
informamos os v alores :

 

Item Quant. Descrição Unidade valor
1 1 Aparelho de ar condicionado de 24.000 BTUs; tipo Split; ciclo

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;  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 R$ 3500,00
 

2 1 Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, conforme
item nº 1 deste lote. A instalação compreende que o aparelho
deve ser entregue instalado e pronto para ser ligado na tomada
e com plug elétrico compatível. Local: Divisão de Informática.

Unidade R$ 200,00

TOTAL R$ 3700,00

 

 

 

Andre Postiglione Rodrigues

Analista de Licitação

www.vitorrefrigeracao.com.br
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De: licitações [mailto:licitacoes@camara-sm.rs.gov.br]  
Enviada em: terça-feira, 20 de junho de 2017 11:20 

http://www.vitorrefrigeracao.com.br/


Para: Andre Rodrigues - Vitor Refrigeração 
Assunto: convocação manifestação de interesse referente ao lote 6 do processo licitatório Processo nº 56/2017,
Pregão nº. 05/2017

 

desculpe, faltou o anexo. acrescentei

 

Prezado Sr:

 

Conforme ata em anexo, a empresa REFRIGERAR COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA foi inabilitada 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, devendo para tal discriminar os valores unitários para o lote, que tratava-se de:

 

Item Quant. Descrição Unidade
1 1 Aparelho de ar condicionado de 24.000 BTUs; tipo Split; ciclo 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;  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 1 Instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split, conforme item nº 1 deste
lote. A instalação compreende que o aparelho deve ser entregue instalado e
pronto para ser ligado na tomada e com plug elétrico compatível. Local:
Divisão de Informática.

Unidade

 

Cristiano Portela

Pregoeiro


