
 

 
Adendo Modificador 

 
 

Ref. Pregão Presencial nº 118/2015  
 
 
Prezados Senhores, 

 

Em atenção ao e-mail de terça-feira, 1 de dezembro de 2015 15:13h que informam dú-

vidas sobre condições do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita 

esclarecimentos,com apoio do setor que formulou o Termo de Referência supracitado, 

cumpre-nos a responder: 

Pergunta: Vimos  a  esta  instituição  para  questionar  as  questões  apresentadas  

abaixo.  Para  que  assim possam adquirir o melhor produto que atenda as necessida-

des da unidade compradora.   

Item 15149 – Bebedouro industrial 100 Litros;   

a)  Filtragem: A filtragem para este bebedouro não deve ser interno, pois como o refil 

do filtro deve ser  trocado  de  3  a  6  meses  estando  na  parte  interna  dificulta  a  

manutenção  tendo  que  ser encaminhado para assistência, sendo que estando na 

parte externa qualquer pessoa pode fazer esta troca. Por isso pedimos autorização pa-

ra utilizar o filtro externo nos bebedouros.   

b) Serpentina  externa  em  Cobre:  Gostaríamos  de  informar  que  não  se  utiliza  

mais  serpentina externa em cobre, pois a qualidade é inferior. Em nossa empresa, as-

sim como em várias outras, só é utilizada serpentina de inox, que pode ser colocada 

dentro do reservatório podendo assim ficar em  contato  com  a  água,  pois  não  altera  

as  propriedades  da  água  e  é  muito  higiênica,  tendo  um aproveitamento  na  refri-

geração  muito  superior  à  externa.  Por  isso,  pedimos  autorização  para utilizar ser-

pentina interna de inox no bebedouro. 

Resposta: Analisando o questionamento e sugestões , percebemos que a licitante tem 

toda razão e no Edital onde se Lê:  

    15149-BEBEDOURO INDUSTRIAL 100LITROS 
Aço Inox em aço galvanizado com pintura eletrostática 
na cor branca. Possui um filtro interno composto de 26 UN 

  



 

carvão ativado e celulose. Acompanha 02 torneiras de 
latão cromado e filtro incluso. 
Reservatório interno em Aço Inox 304, com uma bóia 
para regulagem do nível da água; 
Unidade condensadora de 1/5HP, sendo opcionais as 
tensões 127 v e 220 v; 
Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; 
Termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e 
tomada de 03 pinos; 
Serpentina externa em cobre; 
Gás refrigeranteR134A 
Dimensões aproximadas: Altura: 1,36 cm Frente: 70 cm 
Lateral: 70 cm 
Armazena: 100 l 
- Refrigera: 180 L/h 

 Leia-sê:  

    15149-BEBEDOURO INDUSTRIAL 100LITROS 
Aço Inox em aço galvanizado com pintura eletrostática 
na cor branca. Possui um filtro externo composto de 
carvão ativado e celulose. Acompanha 02 torneiras de 
latão cromado e filtro incluso. 
Reservatório interno em Aço Inox 304, com uma bóia 
para regulagem do nível da água; 
Unidade condensadorade 1/5HP, sendo opcionais as 
tensões 127 v e 220 v; 
Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; 
Termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e 
tomada de 03 pinos; 
serpentina interna de inox  
Gás refrigeranteR134A 
Dimensões aproximadas: Altura: 1,36 cm Frente: 70 cm 
Lateral: 70 cm 
Armazena: 100 l 
- Refrigera: 180 L/h 26 UN 

   

 

 O edital com este anexo modificador encontra-se a disposição dos interessados 
na Comissão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT e 
as demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados. A data de abertura permanece 
inalterada. 

 

Atenciosamente, 

 

*Mirna Heckler Braff 
Coordenadora de Licitações 

 
 
 
 
 
 

*Original assinado nos autos do processo. 


