CÂMARA MUNICIPAL
SÃO GABRIEL DA PALHA
AVISO DE RESULTADO DE
LICITAÇÃO
EDITAL DE CONVITE Nº 001/2009
A Câmara Municipal de São Gabriel da
Palha, do Estado do Espírito Santo, por
intermédio da Comissão Permanente de
Licitação, torna público para amplo
conhecimento dos interessados, de acordo
com as disposições da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações e a Lei Complementar nº
123/02, o resultado do Convite nº
001/2009, homologado pela autoridade
competente, relativo ao Processo nº
17299/2009, referente contratação de
empresa para o fornecimento de 04
(quatro)
APARELHOS
DE
AR
CONDICIONADO,
com
capacidade
de
refrigeração de 12.000 (doze mil) BTU”s,
Tipo split Hi-wall parede, 220 volts,
Bifásico, categoria A de consumo de
energia
classificado
pelo
INMETTRO,
controle remoto sem fio, refrigera, ventila e
desumidifica, compressor rotativo, com
baixo nível de ruído, funcionamento auto
start, com garantia mínima de 03 anos
para o aparelho, proteção contra corrosão
na unidade externa, ou similar.
RESULTADO: Licitação Deserta.
Os
autos
encontram-se
com
vistas
franqueada aos interessados.
S. Gabriel da Palha, em 18/02/09.
João Augusto Dalcin
Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO GABRIEL DA PALHA
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO
DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONVITE Nº 001/09
O Presidente da Câmara Municipal de São
Gabriel da Palha, do Estado do Espírito
Santo, HOMOLOGA o Processo especificado
a seguir , considerando o certame DESERTO
por não ter sido possível a obtenção do
licitantes, para que produza os efeitos legais
nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
com as alterações posteriores.

Objeto: referente contratação de empresa
para o fornecimento de dois APARELHOS
DE AR CONDICIONADO, com capacidade de
refrigeração de 12.000 (doze mil) BTU”s,
Tipo split Hi-wall parede, 220 volts,
Bifásico, categoria A de consumo de enrgia
classificado
pelo INMETTRO,
controle
remoto sem fio, refrigera, ventila e
desumifica, compressor rotativo, com baixo
nível de reído, funcionamento auto start,
com garantia mínima de 01 ano para o
aparelho e de 05 anos para o compressor,
proteção contra corrosão na unidade
externa, ou similar, devidamente instalado

no local, para os diversos setores desta
Câmara Municipal.
Tipo: Menor Preço Global
RESULTADO: Licitação Deserta.
S. Gabriel da Palha, em 19/02/09.
Ivão Sartori
Presidente da Câmara Municipal

