
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA                

CNPJ:

R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711

C.E.P.:

03.452.299/0001-03

79200-000 - Aquidauana - MS

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:  32/2021 - PE

 ANEXO VI

242/2021

17/09/2021

17/09/2021

242/2021

Folha:  1/1

1

Item

Cidade:

CNPJ / CPF:

Validade da Proposta:

6090034

Código

UN

Unid

............................................................................

............................................................................

............................................................................

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTUS - Condicionador de ar tipo split, capacidade de refrigeração de no mínimo 18.000 BTUS, controle remoto sem fio, função de ajuste do aparelho de acordo com as variações de temperatura do ambiente,  filtro anti-pó, aletas direcionais, com baixo nível de ruído. Timer 24h: permite programação liga e desliga, compressor rotativo e unidade externa independente,  consumo de energia padrão econômico (Selo Procel e/ou etiqueta de eficiência energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem - ENCE-INMETRO, na classificação "A" de desempenho),   alimentação 220V - Bifásico. Garantia de no mínimo 12 meses para defeito do produto. Fabricação nacional. (06-09-0034)

Especificação

Estado:

Inscrição Estadual:

Prazo Entrega/Exec.:

30,000

Quantidade

.............

.............................................................

.............................................................

Marca Oferecida

                                                           

Preço Unitário

 (                                                                        )

Telefone:

Fax:

Condições de Pagamento:

Valor por Extenso

                                

Preço Total

Fornecedor: E-mail:

Endereço:

..........................................

..........................................

Contato:............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

2 6090035 UN APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 30.000 BTUS - Condicionador de ar tipo split, capacidade de refrigeração de no mínimo 30.000 BTUS, controle remoto sem fio, função de ajuste do aparelho de acordo com as variações de temperatura do ambiente,  filtro anti-pó, aletas direcionais, com baixo nível de ruído. Timer 24h: permite programação liga e desliga, compressor rotativo e unidade externa independente,  consumo de energia padrão econômico (Selo Procel e/ou etiqueta de eficiência energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem - ENCE-INMETRO, na classificação "A" de desempenho),   alimentação 220V - Bifásico. Garantia de no mínimo 12 meses para defeito do produto. Fabricação nacional. (06-09-0035)65,000                                                             (                                                                        )                                 

3 6090036 UN APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO E TETO, 36.000 BTUS - Condicionador de ar tipo Split - Piso e Teto, capacidade de refrigeração de no mínimo 36.000 BTUS, controle remoto sem fio, com ação para todas as funcionalidades do equipamento, filtro anti-pó, aletas direcionais com controle de direção de fluxo de ar na horizontal e vertical, com baixo nível de ruído. Modos de operação: refrigeração, ventilação, desumidificação e automático; ventilador da unidade evaporadora com pelo menos 3 faixas de vazão. Timer 24h: permite programação liga e desliga, compressor rotativo e unidade externa independente com drenagem através de tubulação incorporada, consumo de energia padrão econômico (Selo Procel e/ou etiqueta de eficiência energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem - ENCE-INMETRO, na classificação "A" de desempenho), alimentação 380V - Trifásico. Garantia de no mínimo 12 meses para defeito do produto. Fabricação nacional. (06-09-0036)19,000                                                             (                                                                        )                                 

4 6090037 UN APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO E TETO,  48.000 BTUS - Condicionador de ar tipo Split - Piso e Teto, capacidade de refrigeração de no mínimo 48.000 BTUS, controle remoto sem fio, com ação para todas as funcionalidades do equipamento, filtro anti-pó, aletas direcionais com controle de direção de fluxo de ar na horizontal e vertical, com baixo nível de ruído. Modos de operação: refrigeração, ventilação, desumidificação e automático; ventilador da unidade evaporadora com pelo menos 3 faixas de vazão. Timer 24h: permite programação liga e desliga, compressor rotativo e unidade externa independente com drenagem através de tubulação incorporada, consumo de energia padrão econômico (Selo Procel e/ou etiqueta de eficiência energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem - ENCE-INMETRO, na classificação "A" de desempenho), alimentação 380V - Trifásico. Garantia de no mínimo 12 meses para defeito do produto. Fabricação nacional. (06-09-0037)21,000                                                             (                                                                        )                                 

5 6090038 UN APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO E TETO,  60.000 BTUS - Condicionador de ar tipo Split - Piso e Teto, capacidade de refrigeração de no mínimo 60.000 BTUS, controle remoto sem fio, com ação para todas as funcionalidades do equipamento, filtro anti-pó, aletas direcionais com controle de direção de fluxo de ar na horizontal e vertical, com baixo nível de ruído. Modos de operação: refrigeração, ventilação, desumidificação e automático; ventilador da unidade evaporadora com pelo menos 3 faixas de vazão. Timer 24h: permite programação liga e desliga, compressor rotativo e unidade externa independente com drenagem através de tubulação incorporada, consumo de energia padrão econômico (Selo Procel e/ou etiqueta de eficiência energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem - ENCE-INMETRO, na classificação "A" de desempenho), alimentação 380V - Trifásico. Garantia de no mínimo 12 meses para defeito do produto. Fabricação nacional. (06-09-0038)8,000                                                             (                                                                        )                                 

(Valores expressos em Reais R$) TOTAL GERAL...:                                   

Local e Data: ................................................., ........../........../............... -------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor


