
                                                                 

 
RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 
 

PROCESSO GERAL Nº 00010.2022.3.313.02 
 
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CENTRAL DE AR 
CONDICIONADO TIPO INVERTER, DE 12.000 A 48.000 BTUS, FRIO 220 V, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, E 
EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO 
SESI. 
A Comissão de Licitações do Serviço Social da Indústria- SESI– DR/RO, no uso de suas 
atribuições, torna público aos interessados as respostas aos pedidos de 
esclarecimentos ao edital em epígrafe, conforme segue abaixo: 
 
Polo Frio Ar Condicionados Importação e Exportação Ltda, inscrita no CNPJ nº. 
01.402.548/0001-20, solicita esclarecimentos sob o edital pregão 001/2022, conforme 
abaixo:  

 
Item: 03 “Ar condicionado 36.000 Btus, compressor inverter, ciclo frio, 220 V 
bifásico, branco, gás refrigerante 410ª, tipo High Wall” 
 

1- Será aceito por essa comissão o modelo PISO TETO, para atender o item 
03 do TR? O modelo High Wall, disponíveis no mercado, atingem uma 
potência nominal entre 31 e 34.000 Btus, portanto inferior ao 36.000 Btus, 
exigidos no TR ou serão aceitos também potências menores? 
R- Não serão aceitos equipamentos de potência nominal inferior ao 
exigido, de forma que iremos alterar o termo de referência para High Wall 
de 34.000 Btus, considerando a indisponibilidade de potência nominal de 
36.000 Btus, estes modelos de máquinas. 
 

2- Com relação as instalações dos aparelhos. Será permitido a 
subcontratação de mão de obra para realização dos serviços constantes 
no subitem 3.3 do termo de referência? 
R- Sim, será permitida, porém iremos alterar o termo de referência 
inserindo a previsão para subcontratação dos Serviços de Instalação dos 
equipamentos. 

  
3- No subitem 3.4 relaciona os materiais que devem ser fornecidos nas 

instalações e incluso nos preços dos condicionadores. Podemos então 
considerar que, demais materiais, como: tinta, massa corrida, cimento, 
argamassas, placa de gesso, canaletas e acessórios serão fornecidos pelo 
SESI, quando necessário for? 
R- Não. Todos os insumos necessários para instalação e adequações 
deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 
 

Porto Velho/RO, 31 de março de 2022. 
 

 


