ERRATA Nº 01
PREGÃO ELETRÔNICO nº 160/2018
O Pregoeiro e equipe de apoio em licitações na Modalidade Pregão, Portaria nº 122/2018,
de 23 de fevereiro de 2018, na condução do PREGÃO PRESENCIAL nº 160/2018, cujo
objetivo é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição e instalação de 06 (seis)
equipamentos de Ar Condicionado (equipamento, mão de obra, gás, instalação e demais
itens necessários ao seu funcionamento), conforme descrito no Termo de Referência:
Alterar: Anexo IV. Item 01:
Onde se lê:

Item
01

Unid
UND

Especificação

Quantidade

Ar condicionado Split 12000 BTUS, quente e frio, com
sistema imuni - com controle remoto e alimentação 220volts,
controle uso fácil que tem teclas intuitivas, com três opções
pré-programadas. Assim, seu ar condicionado se regula
sozinho e acha a temperatura ideal. Ele ainda tem o sistema
Imuni com uma filtragem que remove até 99% das
bactérias e retém mais poeira e pelos.

02

Leia-se:

Item
01

Unid
UND

Especificação

Quantidade

Ar condicionado Split 12000 BTUS, quente e frio, com
sistema de purificação de ar - com controle remoto e
alimentação 220volts. Com sistema de purificação de ar,
para combater vírus e bactérias, sem comprometer a
capacidade de refrigeração, a tecnologia exigida é
independente de fabricante (marca), bem como da
nomenclatura por ele adotada.

02

Obs: Para entendimento a errata refere-se a tecnologia de purificação de ar adotada pelo
equipamento de ar-condicionado, a exigência se faz necessária pela municipalidade manter
ambientes públicos fechados, essa tecnologia pode ajudar a eliminar desde poeira, impurezas até
bactérias, vírus, fungos, ácaros etc. Alguns fabricantes de condicionadores de ar criaram o seu
próprio sistema de purificação, e atualmente o mercado oferece inúmeras marcas com esses
sistemas, portanto independente do fabricante (marca), bem como da nomenclatura por ele
adotada e modelo, compreendendo o atendimento desta característica técnica, o produto se
enquadra e pode ser cadastrado na proposta do fornecedor.
Sendo o que tínhamos para o momento, esperando atendimento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente.

HAROLDO SCHNEIDER
Supervisor do Setor de Licitações e Compras

