
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000030/2021 - Processo Nº 011395

Vencedor C H ALVES DE SOUZA ELEVADORES E MONTAGEM

CNPJ 34.508.829/0001-11

Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS, 230 - GLORIA - VILA VELHA - ES - CEP: 29122030

Contato 2899505775      vittechelevadores@gmail.com

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00001  KIT PEÇAS PARA POÇO DO ELEVADOR

Ítem Lote

00040493

KIT PEÇAS PARA POÇO DO ELEVADOR
imãs (seletor); sensores (seletor); cabo de manobra; caixa fundo de
poço; fiação de poço para chamadas, limites, trincos, indicadores
(seletivo descida)
; linha para caixa fundo de poço; linha para chave de bombeiro (oei);
linha para iluminação de poço com interruptor (arandela); linha reserva;
arandelas com lâmpadas para iluminação do poço; placa eletrônica com
cabinhos; indicador serial c/ cabinho e plambric (52mm) display
vermelho; indicador serial sem cabinho (18mm) display vermelho; jogo
de chicote para chamada serial; jogo de chicote para chamada serial
para botão; sistema voice com cabinho e autofalante - (mensagem
padrão) memória flash
; limites fim de curso; suportes para limite (com presilhas); kit de
parafusos p/ suporte de limite; caixa de inspeção comando; fiação de
cabina; chave yale modelo fy510/ 220v 3ª c/ cabeça de nylon preta p/
botoeira de cabine; central de comunicação central interfone até 4
elevadores; modulo viva voz bivolt aut 12 a 24vdc; modulo sistema de
emergência; sirene de emergência; luz de emergência de 12 a 30vdc;
botoeira de pavimento plana aço inox 1 botão plus azul c/ cabinho; kit 5
botões de chamadas plus azuis p/ totem e 4 bt de funções al, ap, fp,
inter; botoeira de cabina totem inteiriça aço inox botões (c/ pl cabina e
mult7) de 2 a.

16.235,001,00
16.235,00

0
UND00002 00001

Total do Lote:  16.235,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00002  QUADRO COMANDO CENTRAL P/ ELEVADOR ATLAS SCHINDLER

Ítem Lote

00040491

QUADRO COMANDO CENTRAL P/ ELEVADOR ATLAS SCHINDLER
comando vvvf com chamada serial; 05 paradas; seleção de descida;
tensão da rede 220v ac; motor mínimo de 10,00hp; corrente do
motor no mínimo 33 amperes; tensão do motor 220v ac; velocidade: 60
m/min; inversor no mínimo 33 amp cw500 220v com capacidade até
33,00 amperes e até 8 paradas; com porta automática, operador
inversor de portas vvvf - monofasico normal pa-pf; tensão op: 220v
caixa em aço 16, com pintura eletrostática. todos os botões podem ser
iluminados por meio de led’s, indicando que a chamada foi registrada; o
elevador tem capacidade para 08 pessoas; peso 600kg.

21.365,001,00
21.365,00

0UND00001 00002

Total do Lote:  21.365,00

Total do Fornecedor:  37.600,00

Total Geral:  37.600,00
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