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Teofilândia

Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÃO
ESCLARECIMENTO Nº 001
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 – Nº BB 828017
Nos foi apresentado um pedido de esclarecimento, referente a descrição
constante no item 03 do LOTE 002, conforme segue abaixo:

DO PEDIDO:
BOM DIA!
Segue abaixo esclarecimentos:
LOTE 02 / Item 03: Após analise do item, ficou uma dúvida na
descrição a qual queriamos esclarecer visando atendimento ao
edital, O REFRIGERADOR solicitado, deve ser com UMA ou
DUAS PORTAS?
No aguardo de um breve pronunciamento,
DA RESPOSTA:
Conforme pode ser lido na descrição constante do item 03 do Lote 002 do
edital em epigrafe o refrigerador deverá possuir 01 (uma) PORTA conforme replicado
abaixo:
ITEM

3

DESCRIÇÃO
Refrigerador frostfree, capacidade minima de 260 I, cor branca. 220volts, modelo
vertical, deverá conter conjunto motor compressor tipo unidade selada,
evaporacao com fabricacao de gelos, CFC-FREE, nivel A em
eficienciaenergetica, conforme aprovacação do INMETRO, degelo automatico, 01
porta provida de puxador externo super resistente, 01 congelador, degelo
automatico, termostato com as resepectivasinformacoes de funcionamento e
ajuste de temperatura, lampada, bandeja aparadora movel, compartimento extra frio, gavetaotrnaspartente, 03 prateleiras gradeadas em aço inoxidavel,
regulaveis e removiveis, o gabinete da geladeira devera ser em aço com
tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostatica na cor branca, com secagem em
estufa de alta temperatura, as paredes deverao ter isolamento perfeito,
prateleriras com acabamento anti-corrosivo e porta com guarnição adequada
para garantir perfeitavedação, pes niveladores forntais e traseiros, selo PROCEL
com classe A em cosnumo de energia

Ficam mantidas as exigências e condições e exigências do edital.
Teofilândia – Ba, 12 de Agosto de 2020
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