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A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SP 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2018 

PROCESSO Nº 1881/2018 

 

 

Ilmo. Pregoeiro Guilherme Alvez 
 
 

CONTRANOFICAÇÃO REF. PARECER TECNICO DO PREGÃO N° 117/2018 

DO ITEM N° 06 

 

   A empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada no presente 

processo licitatório, vem através do presente apresentar 

CONTRANOTIFICAÇÃO, aos termos do PARECER técnico da unidade aonde 

culminou a desclassificação da empresa ELBER. “O refrigerador ofertado não 

possui portas externas deslizantes, especificação solicitada no item 1.6 do 

termo de referência". 

 

1) 

ALEGAÇÕES NO PARECER: O REFRIGERADOR OFERTADO NÃO POSSUI 

PORTAS EXTERNAS DESLIZANTES, ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA NO 

ITEM 1.6 DO TERMO DE REFERÊNCIA.  

 

FOLDER (CATÁLOGO CONSERVADORA): Na pág. 09 do catalogo enviado p/ 

analise em “OPCIONAIS PARA TODOS OS MODELOS”, está de descrito: 

Porta: Porta: Abertura vertical ou horizontal com fechamento automático com 

vedação de perfil magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro, gaxeta 

dupla nos quatro lados, dobradiças de encaixe em aço inox, acabamento 

cromado ou aço comum (á definir). Opção de porta em vidro duplo ou tripla, com 

sistema anti-embaçamento (sistema no fog), isolada a vácuo ou com gás injetado 

e com lâminas de vidro temperado, com vedação através de perfil magnético. 

Para opção de porta de vidro o perfil estrutural da porta pode ser em metal ou 
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plástico (definir). Porta cega/fechada, com revestimento em poliuretano injetado 

e expandido de alta densidade, no mesmo material do gabinete externo. Puxador 

anatômico em material não oxidante de alta resistência. Porta de vidro 

deslizante de abertura e fechamento automático; Opção do Kit porta com chave 

para qualquer modelo. 

 

Resposta: Como pode ser visto acima, as conservadoras ELBER possuem 

várias OPÇÕES de porta “externa”, dentre elas “PORTA DE VIDRO 

DESLIZANTE DE ABERTURA”. Sendo plenamente o item apontado no parecer 

técnico. 

 

 

 

   Se forem verificar em nosso “FORMULÁRIO DE PETIÇÃO 

PARA CADASTRO DE EQUIPAMENTO” na ANVISA – Registro N° 

80698750002 , poderão verificar que esta opção de “Porta de vidro deslizante 

de abertura” também consta e registrado na ANVISA. Na pagina n° 08 no item  

3.2.3 Especificações técnicas: (descrever os requisitos técnicos do produto), 

poderão ver que consta descrito: “ Porta de vidro deslizante de abertura e 

fechamento automático (opcional);”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   Isto posto, requer que seja recebida a presente defesa, a fim 

de que se confirme de que o produto ofertado pela Elber preenche todos os 

requisitos exigidos no edital.  

 

   Nestes termos.  

   Pede deferimento. 

  Agronômica (SC), 05 de fevereiro de 2019. 
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