ESCLARECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 16/0006–PG
Objeto: Aquisição de equipamentos de cozinha das unidades operacionais Sesc
Deodoro, Sesc Itapecuru, Sesc Caxias, Sesc Turismo e Condomínio Fecomércio,
Sesc e Senac, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.
O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional no Maranhão,
entidade de direito privado, sem fins lucrativos, através da Comissão
Permanente de Licitação, comunica aos interessados as respostas quanto ao
pedido
de
esclarecimentos
apresentados
pelas
empresas
COZIL
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e BF COZINHAS, de acordo com
pareceres dos técnicos responsáveis.
 Quanto ao item 10 (Maquina de lavar louça industrial com temperatura de
lavagem e enxague de até 90º e com ciclo de lavagem de no máximo 3 minutos.
220 v, produção máxima 300 pratos ou 1500 copos/hora, capacidade mecânica:
30 ou 60 cestos/hora, capacidade do ciclo: 25 copos ou 10 pratos), a empresa
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, questionou se a máquina possuía
abertura frontal e quais as dimensões aproximadas; após análise, informamos
que no que se refere a abertura do equipamento, a maioria das marcas
disponíveis no mercado possuem a mesma abertura, ou seja frontal, não
interferindo na cotação de preços para o item; e no que se refere às dimensões,
as capacidades descritas no item são necessárias para a cotação de preços das
empresas interessadas em participarem do processo, não necessitando da
especificação

das

dimensões

do

equipamento,

pois

serão

aceitos

as

propostas/catálogos que apresentarem tais capacidades.
 Quanto aos itens 17 (módulo de apoio para pratos e talheres com três
recipientes para talheres, tampo em granito, equipado com rodízio e trava.
especificações técnicas: comprimento x largura x altura em mm: 770 x 1010x 890.
voltagem: 220, em aço inoxidável aisi 304 liga de 18:8) e 28 (Caldeirão em aço
inoxidável AISI 304 liga de 18.8, aquecido a gás /vapor (GLP) - equipado com
dupla válvula de segurança com torneira cromada para entrada de água.
capacidade de 300l comprimento de 1200mm largura 1200mm altura 100mm
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com banho maria), a empresa BF COZINHAS, questionou se o módulo solicitado
no item 17 seria elétrico ou com iluminação própria; questionou ainda se, as
medidas descritas no item 28 seria do banho maria ou do caldeirão; conforme
análise, informamos que:
a) o módulo solicitado no item 17 não é elétrico, e no que se refere a iluminação,
não terá iluminação, conforme especificado no pedido.
b) as medidas de: “comprimento de 1200mm largura 1200mm altura 100mm”,
descritas no item 28, são referentes às medidas do caldeirão.
São Luís-MA, 20 de abril de 2016.

Eline dos Santos Ramos
Pregoeira e Presidente da CPL, em exercício
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