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ESCLARECIMENTO - ITEM 02 - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS 09/12/2020 09:17:04

Comercial Usual Eireli 

Prezado Sr. Pregoeiro, equipe de apoio e equipe técnica, bom dia! 
 
Temos interesse em participar do LOTE N° 01 – MÁQUINA DE LAVAR UTENSÍLIOS E MÁQUINA DE
LAVAR LOUÇAS. 
 
Ocorre que ao avaliar o descritivo técnico do “ITEM 02” observamos que está sendo solicitado a
seguinte dimensão “680 X 740 X 1400MM”, porém esta medida não é padrão de fabricação de nenhum
fabricante. 
 
Nós somos distribuidores da marca NETTER, uma das mais renomadas neste mercado. Em especial o
modelo NT 300 3T, qual temos interesse em ofertar, como pode ser visualizado facilmente no site
www.netter.com.br ela possui a dimensão de “680 X 620 X 1400MM”. 
 
Perceba que há uma pequena diferença na largura, sendo que o edita solicita largura de 740MM e a
máquina qual pretendemos ofertar possui largura de 620MM. 
 
Dito isto, gostaríamos de esclarecer que esta mínima diferença (APENAS NA LARGURA) não se trata
de INFERIORIDADE, muito pelo contrário, ao passo que quando temos uma máquina um pouco mais
compacta da qual está sendo solicitado, atendendo todos os outros quesitos técnicos, inclusive na
produção, podemos dizer que se trata de uma vantajosidade sendo que na maioria das cozinhas
industriais o “espaço” é sempre um requisito de suma importância para os operadores. 
 
Feito estas considerações, questionamos se poderá ser ofertado, para o ITEM 02 a máquina NT 300 3T
da NETTER que possui a dimensão de 680 X 620 X 1400MM? Lembrando que esta dimensão se mostra
mais vantajosa para esta administração. 
 
Segue link para conferir o folder: 
 
https://57728339-6655-433e-ba54-
ac4f4cac3839.filesusr.com/ugd/88ae89_55c893f3e80c4bf2ac458c64a2f47b39.pdf 
 
Certo de suas compreensões ficamos no aguardo de sua resposta. 
 
Att.
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Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva 14/12/2020 17:37:13

Prezado Licitante, 
 
 
 
Visando dirimir vossa dúvida, esclarecemos que: 
 
 
 
Referente ao questionamento quanto a lavadora, o equipamento necessário para nossa operação deve
ser uma máquina com sistema de abertura capô com capacidade de produção de 28/40 até 60
ciclos/hora e que trabalhe com gaveta para pratos e utensílios medindo 500X500mm. Sua construção
totalmente em aço inox AISI 304 ou superior. Temperatura de lavagem 55° a 65° e enxague 80° a 90°C.
Sendo assim podem participar com modelos de referência dos fabricantes NETTER / HOBART /
WINTERHALTER ou similares.

https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/Default.aspx
http://www.transparencia.sp.gov.br/
http://www.sic.sp.gov.br/

