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PREGÃO PRESENCIAL N° 146/2017
PROCESSO INTERNO N° 5773/2017

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
TREMEMBÉ

TERMO DE ESCLARECIMENTO Nº 01
----------------------------A Secretária Municipal de Administração, no uso da atribuição
que lhe confere o Artigo 6º., do Decreto Municipal nº. 3.089, de 07
de dezembro de 2005 ESCLARECE, em relação ao processo licitatório em
epígrafe, o que segue:
Quanto ao questionamento referente a sigla Linha BRX 40, essa
denominação não se refere a marca e sim a um produto determinado que
é disponibilizado no mercado por diversas marcas distintas, o que não
restringe a participação dos licitantes, tão somente define o objeto.
Quanto ao questionamento da descrição do Item 2-bebedouro:
bebedouros de pressão elétrico conjugado (proporciona fácil acesso de
crianças

e

adultos):

gabinete

em

chapa

de

aço

:

2

torneiras

de

pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo,
com regulagem de jato d´água, tampo em aço, ralo sifonado, depósito
de água em aço com serpentina externa, filtro de água com carvão
ativado, controle automático ou manual da temperatura da água, vela
sinterizada,

apresentar

junto

com

a

proposta

comprovação

de

declaração do fabricante que o compressor é silencioso e econômico,
aprovado pelo INMETRO que utiliza gás inofensivo a camada de ozônio,
voltagem 127 v, dimensões mínimas da parte do conjugado 205 mm de
largura x 300 mm de comprimento x 280 mm de profundidade, tensão 127
volts, ralo sifonado. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar catálogo
e declaração do fabricante, a opção serpentina externa foi eleita
pela

Secretaria

solicitante,

uma

vez

que

a

mesma

facilita

higienização do produto.
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Permanecem todas as demais condições editalícias em vigor.

Estância Turística de Tremembé, 14 de novembro de 2017.

KARINE COSTA DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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