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Exmo. Sr. Pregoeiro da Câmara Municipal de Palmas,
A empresa Maknotec Refrigeração Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 12.040.013/0001-73, vem por meio
desta solicitar esc arecimento quanto as especificações técnicas dos itens 01 e 03 referente ao Edital de
Pregão Presencial N2 01/2020, conforme segue abaixo:
Após analise as especificações dos aparelhos que exige aparelhos de 9.000 e 18.000 Btus com os
compressores rotação fixa, porem após verificamos os dados de algumas marcas na tabela Procel Info
-N.- da Eletrobras notamos que esses aparelhos com compressores com rotação fixa não atendem as
exigências quanto ao Consumo de energia (kwh/mês) e a Eficiência Energética (W/W) da tabela do
Procel Info da Eletrobras exigidas no edital.
Então verificamos que os aparelhos de 9.000 e 18.000 Btus de algumas marcas com os Compressores
com rotação Variável atende as exigências quanto ao Consumo de energia (kwh/mês) e a Eficiência
Energética (W/W) da tabela do Procel Info da Eletrobrás.
Devido a esta duv da gostaríamos de saber se os aparelhos dos item 01 "aparelho 9.000 Btus" e item 03
"aparelho 18.000 Btus" não seriam com o compressor com a rotação variável? para que se atenda as
exigências quanto ao Consumo de energia (kwh/mês) e a Eficiência Energética (W/W) da tabela do
Procel Info da Eletrobras.

na certeza de que teremos nosso questionamento respondido, desde ja agradecemos.
Maknotec Refrige -açãc
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Pedido de Esclarecimento ao Pregôo Presencial RP n. 01/2020
(Disponível
no
endereço
eletrônico
https://www.palmas.to.leg.betransparencia/licitacoes-e-contratos/pregao-presencial)

Do Pedid o:
"A empiesu Maknotec Refrigeração Ltda, inscrita no CNPJ sob o n°
12.040.013/0001-73, vem por meio desta solicitor esclarecimento quanto as
especificiações técnicas dos itens 01 e 03 referente ao Edital de Pregão Presencial
N°01/2020, conforme segue abaixo:
Após anplise as especificações dos aparelhos que exige aparelhos de 9.000 e
18.000 Blius com os compressores rotação fixa, porem após verificamos os dados
de algumas marcas na tabela Procel Info da Eletrobras notamos que esses
aparelhas com compressores com rotação fixa não atendem as exigências
quanto ao Consumo de energia (kwh/mês) e a Eficiência Energética (W/W) da
tabela do Procel Info da Eletrobras exigidas no edital.
Então velficamos que os aparelhos de 9.000 e 18.000 Btus de algumas marcas com
os Compressores com rotação Variável atende as exigências quanto ao Consumo
de energia (kWh/mês) e a Eficiência Energética (W/W) da tabela do Procel Info da
Eletrobrái.
Devido a esta duvida gostaríamos de saber se os aparelhos dos item 01 "aparelho
9.000 Btu" e item 03 "aparelho 18.000 Btus" não seriam com o compressor com a
rotação variável? para que se atenda as exigências quanto ao Consumo de
energia tkwh/mês) e a Eficiência Energética (W/W) da tabela do Procel Info da
Ele trobrás.
na certeza de que teremos nosso questionamento respondido, desde ja
agradecemos."
Maknotec Refrigeração

DA RESPOSTA:
Considerando o pedido de esclarecimento da empresa Maknotec Refrigeração
Lida, realizado em 05 de março de 2019, o pregoeiro apresenta a resposta,
fundameltada pelo setor técnico demandante, conforme segue:
RESPOSTA:
"Em atenção a esse questionamento, serão considerados para efeito da proposta
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comera I cimo VARIÁVEL, conforme, a saber:"

ITEM 1: CONDKIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 9.000 BTU's, FRIO
• Uhidade condensadora e evaporadora;
• Versão: Frio;
• Hi-Wal ;
• Capacidade de 9.000 Btus;
• Tensão/fase: 220V — monofásico;
• Vazão de ar minima: 445m3;
• Frequência: 60 hz;
• Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 16,5 (kwh/mês) (conforme Tabela do
Procel Info — Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da
E etrobrás);
• Eficiência Energética de no mínimo: 3,35 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info —
Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
• Compressor: rotação fixa; leia-se (VARÁVEL)
• Controle remoto sem fio com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador
para fixar o controle remoto na parede;
• Filtro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
Sistema de Filtragem Ar + Puro HD ION;
• 4 Velocidades de ventilação;
• Funções: resfria, Super, timer, siga-me, oscilar;
• Display digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o
a 'nbiente;
• Gás ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta
eficiência energética;
• Classif cação Energética Selo PROCEL A;
• Garantia minima de 12 meses.
• Serviço de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e
acabamentos das partes envolvidas, conforme item 8 do Termo de Referência.
• Quant dades: 01 unidade.
IINIIrttWbR
DE AR, TIPO SPLIT, 12.000 BTU's, FRIO
• Unidade Condensadora e Evaporadora;
• Versão: Frio; Hi-Wall;
• capacidade de 12.000 Btus;
• Tlensão/fase: 220V — monofásico;
• Vazão de ar minima: 570m3;
• Frequencia: 60 hz;
• Consumo de Energia (kwh/mês) no máximo: 22,8 (kwh/mês) (conforme Tabela do
Procel Info — Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da
Eletrobrás);
• Eficiência Energética de no minimo: 3,24 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info —
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C ntro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
C mpr ssor: rotação fixa;
C ntro e remoto sem fio com display em cristal liquido, acompanhado de adaptador
ra fi ar o controle remoto na parede;
Fi tro anti-pó lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
Si temp de Filtragem Ar + Puro HD ION;
4 elo idades de ventilação;
ngõ s: resfria, Super, timer, siga-me, oscilar;
spla digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o
a biente;
G ecológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta
e iciêrcia energética;
C assificação Energética Selo PROCEL A;
G rantia minima de 12 meses.
rvig0 de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e
a abaitnentos das partes envolvidas, conforme item 8 do Termo de Referência.
uantidades: 69 unidades.

ITEM 3: COODICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT 18.000 BTU's, FRIO
nidade Condensadora e Evaporadora;
rsão: Frio;
i-Wall;
pacidade de 18.000 Btus;
T nsão/fase: 220V— monofásico;
azãode ar minima: 720m3;
F equstncia: 60 hz;
onsulmo de Energia (kwh/mês) no máximo: 32,6 (kwh/mês) (conforme Tabela do
rocei Info — Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da
letrOcIrás);
ficiêrlicia Energética de no mínimo: 3,40 (W/W) (conforme Tabela do Procel Info —
entro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética da Eletrobrás);
omp essor: rotação fixa; leia-se (VARIÁVEL)
lontr le remoto sem fio com display em cristal liquido, acompanhado de
dapt dor para fixar o controle remoto na parede;
iltro
lavável, antibactérias, fungos e ácaros;
iste a de Filtragem Ar + Puro HD ION;
Vel cidades de ventilação;
unCes: timer, siga-me, oscilar;
ispl y digital na unidade interna para visualização da temperatura selecionada o
mbi nte;
4. a s
cológico R410A, que não prejudica a camada de ozônio e apresenta alta
ficiê cia energética;
lassi icação energética. Selo PROCEL A;
ara tia minima de 12 meses.
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Servig de instalações das partes elétricas, drenos e demais estruturas e
acaba entos das partes envolvidas, conforme item 8 do Termo de Referência.
Quantdades: 16 unidades.

Palmas — TO, 06 de março de 2020.
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