
 

 

                                             

ADENDO I AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 SENAI-DR/TO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2019 SENAI-DR/TO 
 
OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos para atualização do Laboratório de 

Alimentos, Química e Microbiologia, para atendimento das aulas práticas dos 
cursos ofertados na área, realizados nas dependências do SENAI-DR/TO. 

 
 

O SENAI-DR/TO, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, no uso de 

suas atribuições comunica aos interessados que houve retificação no anexo I – Termo de 

Referência do edital do Pregão Presencial nº 013/2019, conforme segue: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA / ITEM 04 - DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E 

QUANTITATIVOS 

 

Onde se lê: 

 

Leia-se: 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS QUANT. 

22 

CAPELA DE FLUXO LAMINAR – SEGURANÇA BIOLÓGICA   
 
Capela de fluxo laminar classe II, A1, para segurança biológica completa. 
Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e 
pintura epóxi ; Mesa de trabalho construído em aço inox AISI 304; Base 
com rodízios giratórios com freio ; Assoalho removível; Ventilador tipo 
siroco; Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulagem eletrônica de 
velocidade; Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção ; Filtro 
tipo HEPA  classe A3,NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 
99.99 % DOP para partículas  de 0,3 mícron, moldura em alumínio 
anodisado;  Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 
92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA);  Vidro 
temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce);  Dispositivo de segurança 
que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente 
fechado. 220V. 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 
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A abertura do certame licitatório será prorrogada para o dia 07 de outubro de 2019,  

as 9 horas na sala de licitações do Sistema FIETO em Palmas-TO. 
 
Por oportuno, esclarecemos que todos os termos do Edital não atingidos pelo presente 

adendo permanecem inalterados. 
 

   Palmas-TO, 27 de setembro de 2019. 

 
 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Presidente CPL / Sistema FIETO 

velocidade; Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção ; Filtro 
tipo HEPA  classe A3,NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 
99.99 % DOP para partículas  de 0,3 mícron, moldura em alumínio 
anodisado;  Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 
92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA);  Vidro 
temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce);  Dispositivo de segurança 
que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente 
fechado. 220V.  
-Medidas externas: 
Com base L 1305 x P 782 x A1890 
Sem base L 1305 x P 782 x A1075 
-Medidas internas: L 1205 x P 525 x A 577 
Fornecida com manual de instruções e garantia de fábrica. 


