
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 
Processo nº 19.09.02336.0007399/2020-71 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
  

EMPRESA: TROCALOR 

 
ESCLARECIMENTO:  Solicitamos o envio  das folhas de dados, desenhos ou descrições técnicas das serpentinas a 
serem cotadas neste edital. 
 
RESPOSTA: 
 
Conforme resposta da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, setor técnico responsável pela elaboração do termo de 
referência que deu origem ao edital, informamos que as especificações dos equipamentos, inclusive com as 
referências de modelo e fabricante, encontram-se disponíveis na documentação do procedimento licitatório em 
questão. Desta forma, consultas adicionais referentes às características técnicas do produto podem ser realizadas em 
publicações/ catálogos técnicos disponibilizados pelo fabricante. Transcreve-se abaixo as especificações: 
 
"Serpentinas para Chiller modelo RCU 7007AZ26XP, série 9912127757, fab. Hitachi, capacidade 70TR.  
  
Composição: o Chiller em referência é composto por 2 (dois) ciclos/ circuitos de serpentinas. Cada ciclo/ circuito é 
composto por 1 (um) conjunto de 4 (quatro) serpentinas, com especificação 2 HLB1647A + 2 HLB1648A, fab. Hitachi." 
 
Informamos ainda que conforme item 2.7 do Termo de Referência, Anexo III do Edital, resta franqueada às licitantes 
a faculdade de visitar/vistoriar o local onde será entregue o objeto, com o objetivo de tomar conhecimento das 
peculiaridades relativas aos fornecimentos a serem realizados e eventuais serviços acessórios, bem como das 
condições gerais existentes e do grau de dificuldade do objeto contratual, conforme edital. 
 

• Local para vistoria/visita: Cobertura do Prédio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) 
do Ministério Público do Estado da Bahia, situado na Rua Pedro Américo, nº 13, Jardim Baiano, Salvador-
Bahia.  

• Unidade responsável por acompanhar: Coordenação de Manutenção Predial . 

• Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (71) 3103-0139 e jaime.kalil@mpba.mp.b. 

• Data-limite para realização:  02 (dois) dias úteis à data de abertura da sessão pública. 

• Data de abertura da sessão pública: 15/03/2021 às 09:0 horas. 
 
Salientamos que conforme item 1.7 do Termo de Referência, Anexo III do Edital, o certame trata de licitação de 
produto com indicação de marca e modelo específicos. 
 
Nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 


