
                                                   
 
 
 

ESCLARECIMENTO 01 – PREGÃO ELETRÔNICO SENAI-DR/TO Nº 005/2021 
 
 
 
            Diante da solicitação de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico SENAI-
DR/TO Nº 005/2021 realizada por licitante, a Comissão Permanente de Licitação do 
Sistema FIETO passa a elucidar na forma que segue: 
 
 
No que diz respeito ás especificações técnicas do LOTE 04 dos equipamentos solicitados, 
edital pede:  
  
Refrigerador 2 portas Frost Free - 220V Capacidade: de 340 a 371 litros  
- - Garantia Legal de 3 meses 

  
Questionamento 01: O termo "duas portas" refere-se ao modelo em que as duas portas 
ficam sobrepostas ou ao modelo em que as duas portas ficam lado a lado? 
 
Resposta ao questionamento 01: Ambos os modelos nos atendem, desde que cumpram 
as especificações técnicas contidas no edital.  
 
 
 
No que diz respeito ao item do LOTE 08, edital pede:  
Expositor Ilha de Congelados com tampa de vidro Largura: de 1,80 a 2,00 mts; 
Tensão: 220V;  
Temperatura resfriados aprox:  0° a 7° C; 
Temperatura congelados aprox: -18° C; 
 Sistema Refrigeração: Estático; 
 Controle de Temperatura: Termostato mecânico.  

  
Questionamento 02: Qual a capacidade em litros que o expositor deve ter? 
  
Resposta ao questionamento 02: Desde que atenda as especificações técnicas contidas 
no edital (largura da ilha: entre 1,80 a 2,00mts), a capacidade de litros ficará em aberto. 
 
 
 
 No que diz respeito ao item LOTE 14, edital pede: 
Ar-Condicionado Split Duto Inverter 18.000 BTUS  
Ciclo: Frio; 
- Tecnologia: Inverter; 
- Gás Refrigerante: R410 A; 
- Tensão: 220V Monofásico; 
- Controle: Com fio ou sem fio 
- - Garantia Legal de 3 meses 

 



                                                   
Questionamento 03: O modelo de ar condicionado Slipt DUTO se tornou obsoleto, sendo 
na atualidade substituído pelo modelo de tecnologia HI - WALL. Nesse caso, serão aceitos 
equipamentos do modelo HI - WALL?. 
 
Resposta ao questionamento 03: Não. Visto que o intuito da aquisição deste equipamento 
é para uso didático, a ideia de compra-lo, é para mostrar a tecnologia dutada para alunos, 
e o seu funcionamento através dos dutos. 
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