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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL, A FIM DE ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 08h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao 
Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa 

Mercadão das Balanças Interior Eireli-EPP referente à licitação em epígrafe. 
 

QUESTIONAMENTO: 
 
Venho através deste Solicitar Esclarecimentos para o PE 149/2021 que ocorrerá dia 10/02/21 pelo portal Licitações-e. 
 
LOTE 01 / LOTE 02: 
 
GELADEIRA INDUSTRIAL VERTICAL COM 04 PORTAS, capacidade em torno de 1200 a 1300 litros, medindo externamente, 
aproximadamente, 1400mm x 810mm x 2050mm (C x L x A). fabricado externa e internamente em aço inox AISI 304 liga 18,8, 
acabamento polido fosco acetinado, isolamento em poliuretano expandido com espessura de 60mm, injetado sobre pressão, formando 
um conjunto compacto com alto rendimento térmico. portas com painel em aço inox, AISI 304 liga 18,8, fechamento hermético através de 
gaxetas magnéticas e dobradiças para fechamento das portas. equipado com prateleiras removíveis gradeadas em aço inox, AISI 304. 
com 06 pés de material não corrosivo como PVC. Sistema de refrigeração por forçador de ar com unidade de refrigeração incorporada, 
com uso de gás ecológico r134a, em seu ciclo de refrigeração. com controle de temperatura e degelo por meio de termocontrolador 
eletrônico. temperatura de trabalho de 0ºc a 8ºc. termômetro digital com display de fácil visualização externa, monofásico, 60 hz. voltagem 
110V ou 220V (conforme solicitação). Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, para motor e seis meses para os demais 
itens do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 
 
1º  - ESCLARECIMENTO:  EM relação ao descritivo acima, menciona no enunciado...Geladeira Ind. Vertical de 4 portas,  porém a 
capacidade de litragem e as medidas mencionadas, aproximam-se de um modelo 6 portas.  
 
Dúvidas: Será aceito o modelo apresentado de 4 portas, porém com capacidade aproximadas e medidas aproximadas? Como por 
exemplo... Refrigerador de 1000 a 1050 litros? sendo esse mesmo 4 portas? Ou pela capacidade de litragem e medidas exigidas deverá 
ser apresentado um modelo de 6 portas? O descritivo está meio confuso. 
 
Esclarecimento: Poderão participar as empresa que apresentarem equipamentos dentro dessas dimensões ou somente dentro das 
medidas sugeridas no edital? Será aceito o modelo apresentado de 4 portas, porém com capacidade aproximadas e medidas 
aproximadas? Como por exemplo... Refrigerador de 1000 a 1050 litros? Porque a maioria dos fabricantes são tem a capacidade variada 
de 700 a 1100 litros, sendo suas medidas também variadas entre 1080x575x1970 à  +/- 1200x700x2000mm ou um pouco mais. Há um 
exigência também de 06 pés. 
A necessidade da Prefeitura será de um modelo de 4 portas ou 06 portas, devido a litragem e medidas apresentadas, pois o descritivo 
está meio confuso. 
 
2º ESCLARECIMENTO= Em relação ao valores de referencia r$ 6.579,60 está muito abaixo do mercado, principalmente por se tratar de 
um equipamento especial, fabricado totalmente em aço inox 304, conforme o descritivo do edital. Esses valores foram cotados 
recentemente?  Será aceito valores acima do referencial? Por se tratar de um SRP, e por ser fabricado em aço inox, onde o mesmo está 
oscilando muito os valores devido ao aumento do dólar, acredito que deveriam revisar esses preços. 
 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 

 
“Analisamos o descritivo do objeto e com a intenção de ampliar a concorrência das marcas e fabricantes. 
Realizamos um ajuste dimensional da geladeira industrial. 
 
O novo descritivo fica sendo: 1º = O descritivo da Geladeira Ind. Vertical de 4 portas, menciona a capacidade em torno de 1200 a 1300 
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litros, com medidas aproximadamente 1400x810x2050mm, fabricado totalmente em aço inox 304 liga 18.8. 
GELADEIRA INDUSTRIAL VERTICAL COM 04 PORTAS, capacidade em torno de 700 a 1100 litros, medindo externamente, 
aproximadamente, 1140mm x 650mm x 1980mm (C x L x A) com tolerâncias +/- 5%. fabricado externa e internamente em aço inox 
AISI 304 liga 18,8, acabamento polido fosco acetinado, isolamento em poliuretano expandido com espessura de 60mm, injetado sobre 
pressão, formando um conjunto compacto com alto rendimento térmico. portas com painel em aço inox, AISI 304 liga 18,8, fechamento 
hermético através de gaxetas magnéticas e dobradiças para fechamento das portas. equipado com prateleiras removíveis gradeadas em 
aço inox, AISI 304. com 06 pés de material não corrosivo como PVC. sistema de refrigeração por forçador de ar com unidade de 
refrigeração incorporada, com uso de gás ecológico r134a, em seu ciclo de refrigeração. com controle de temperatura e degelo por meio 
de termocontrolador eletrônico. temperatura de trabalho de 0ºc a 8ºc. termômetro digital com display de fácil visualização externa, 
monofásico, 60 hz. voltagem 110V ou 220V (conforme solicitação). Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, para motor e 
seis meses para os demais itens do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 
  
2º = Em relação ao valores de referencia r$ 6.579,60 está muito abaixo do mercado, principalmente por se tratar de um 
equipamento especial, fabricado totalmente em aço inox 304, conforme o descritivo do edital. Esses valores foram cotados 
recentemente?  Será aceito valores acima do referencial? Por se tratar de um SRP, e por ser fabricado em aço inox, onde o mesmo está 
oscilando muito os valores devido ao aumento do dólar, acredito que deveriam revisar esses preços. 
 
Resposta: 
O preço foi realizado via cotação com o mercado, e portanto o valor está de acordo com a variação volumétrica atualizada. Não 
será aceito valores acima do referencial, visto que o valor referencial surgiu de uma média de cotação.  
” 
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