
    

 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de  equipamentos para cozinha industrial ,para 
atendimento da área de gastronomia  do centro integrado de turismo, hospitalidade e lazer do 
Senac/Al. 
 

ERRATA DO EDITAL 

 

No Anexo I: Termo de Referência, descrição dos itens a seguir, segue abaixo correção: 

 
Onde se lê:    
 

38 GELADEIRA FROST FREE 300L  GELADEIRA FROST FREE 
CRB36 CONSUL. 

UND 01 

49 MICROPROCESSADOR INTELIGENTE.   UND 01 

50 ULTRACONGELADO PRÁTICA 12KG UND 01 

   
Leia-se:  
 

38 GELADEIRA FROST FREE 300L CRB36 CONSUL:  
Tipo de Degelo Frost Free 
Características Gerais 
Controle de temperatura externo  
 Controle de temperatura do congelador 
Sistema Frost Free 
Trava na porta do congelador 
Gavetão de legumes transparente 
 Porta latas 
Porta-ovos para 12 unidades 
Resfriamento Extra 
Separador de garrafas 

UND 01 

49 Microprocessador inteligente: além das barras de 
travamento que facilitam abrir e fechar a tampa durante 
a operação à oferece proteção eletrônica do motor para 
evitar o superaquecimento. Balança incorporada: 
Intervalo de pesagem de 5 a 3000 g em incrementos de 
5 g (até máx. de 6,0 kg). -5 a -3000 g em incrementos de 
5 g (até máx. de -6,0 kg) Inclui acessórios, chip de receitas 
e livro de receitas. 

UND 01 

50 ULTRACONGELADOR PROFISSIONAL PRATICA 12kg: 
Capacidade: 
5 (cinco) bandejas 40x60cm ou GN’s 1/1. 
Ciclo de congelamento aproximado: 12kg. 
 Ciclo de resfriamento aproximado: 27kg. 
Construção: 
Construído totalmente em aço inoxidável. 
Grade de proteção do ventilador em aço inoxidável. 

  



    

Gabinete reduzido com menos de 800mm de 
profundidade para passagem em portas convencionais. 
Isolamento interno de 70mm de poliuretano expandido. 
Compressor hermético garantindo mais eficiência e 
menos ruído no ambiente. Vedação entre porta e 
gabinete com gaxeta em PVC, magnética. Moldura da 
porta aquecida por resistência elétrica para evitar danos 
na gaxeta. 
Equipado com válvula de expansão eletrônica que 
garante maior rendimento ao equipamento. Rodízios 
reforçados para mobilidade do equipamento. 
Painel elétrico retrátil para facilitar a manutenção. 
Fluído refrigerante R404A (ecológico). 
Controlador na porta para melhor ergonomia. 
Características: 
Certificado pelo INMETRO. Equipado com sonda espeto 
em formato "L" para monitoração da temperatura do 
núcleo do produto. Função de pré-resfriamento na 
câmara. 
Função degelo inteligente à ar forçado. Ciclo hard de 
congelamento. Ciclo hard de resfriamento. 
Acessórios opcionais: GN’s, Grelhas, Bandejas, 
Dimensões 
Altura x Largura x Profundidade: 998mm x 820mm x 
766mm. 

 
 

 

 
Maceió/AL, 10 de fevereiro de 2020 

Comissão de Licitação 
 


