
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 

 
ERRATA Nº 001 

 
 

O Município de Paial-SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
à Rua Goiás, 400, nesta Cidade, torna público alteração do edital do processo 
licitatório conforme segue: 
 
 

1. Na descrição do ITEM 8 do Anexo D do Edital de Pregão Presencial nº 
026/2021 fica acrescentada a capacidade do item de 18 mil btus; 
 

 
2. No ITEM 50 do Anexo D do Edital de Pregão Presencial nº 026/2021 onde se 

lê: 
“ 
Ar Condicionado Split Inverter TCL 12.000 BTU/h Frio TAC-12CSAINV 
Tecnologia, eficiência e economia para um ambiente bem climatizado. 
Modo de operação:  Frio 
Easy:  Fácil montagem, fácil instalação e fácil manutenção 
High Efficiency:  Alta eficiência e economia de energia 
Dual Drainage:  Drenagem bilateral. Facilita a instalação 
I feel:  Modo automático, ajusta a temperatura de acordo com o ambiente 
I set:  Memoriza automaticamente suas preferências 
Comfortable Cooling:  Resfriamento confortável 
Mantém a temperatura desejada. 
Louver position:  Memoriza a posição do direcionamento do ar 
Auto-restart:  Função que faz o aparelho retornar com o mesmo ajuste de 
temperatura depois de uma queda de energia 
Dry mode:  Ao selecionar o dry mode, o aparelho começa o modo de 
desumidificação 
Silencioso:  Ao apertar o botão MUTE o aparelho vai para o modo de 
velocidade baixa, deixando o ambiente mais silencioso 
Fluído R410A:  Atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio 
Serpentina de cobre:  Serpentina produzida em cobre 
Resistente a corrosão:  Gabinete da unidade externa em aço galvanizado, 
maior resistência a corrosão 
Auto diagnóstico:  Se ocorrer qualquer problema de conexão do aparelho, o 
display informará o erro 
Funções do controle  
Mode: Escolha o modo de operação 
Eco: Modo economia de energia 
Timer: Programe o timer e o aparelho irá desligar de acordo com a sua 
preferência 
Fan: Ventilação: Auto, baixo, médio e alto 
Sleep: Ajusta a temperatura automaticamente, deixando o ambiente mais 
confortável para dormir 
Swing: Ajuste do defletor horizontal de acordo com a sua preferência 
Mute: O aparelho vai para o modo de velocidade baixa, deixando o ambiente 
mais silencioso 



Turbo: Possibilita atingir a temperatura escolhida em menor tempo. 
 
 

Leia –se: 
 

Ar Condicionado Split Inverter 12.000 BTU/h Frio TAC-12CSAINV 
Tecnologia, eficiência e economia para um ambiente bem climatizado. 
Modo de operação:  Frio 
Easy:  Fácil montagem, fácil instalação e fácil manutenção 
High Efficiency:  Alta eficiência e economia de energia 
Dual Drainage:  Drenagem bilateral. Facilita a instalação 
I feel:  Modo automático, ajusta a temperatura de acordo com o ambiente 
I set:  Memoriza automaticamente suas preferências 
Comfortable Cooling:  Resfriamento confortável 
Mantém a temperatura desejada. 
Louver position:  Memoriza a posição do direcionamento do ar 
Auto-restart:  Função que faz o aparelho retornar com o mesmo ajuste de 
temperatura depois de uma queda de energia 
Dry mode:  Ao selecionar o dry mode, o aparelho começa o modo de 
desumidificação 
Silencioso:  Ao apertar o botão MUTE o aparelho vai para o modo de 
velocidade baixa, deixando o ambiente mais silencioso 
Fluído R410A:  Atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio 
Serpentina de cobre:  Serpentina produzida em cobre 
Resistente a corrosão:  Gabinete da unidade externa em aço galvanizado, 
maior resistência a corrosão 
Auto diagnóstico:  Se ocorrer qualquer problema de conexão do aparelho, o 
display informará o erro 
Funções do controle  
Mode: Escolha o modo de operação 
Eco: Modo economia de energia 
Timer: Programe o timer e o aparelho irá desligar de acordo com a sua 
preferência 
Fan: Ventilação: Auto, baixo, médio e alto 
Sleep: Ajusta a temperatura automaticamente, deixando o ambiente mais 
confortável para dormir 
Swing: Ajuste do defletor horizontal de acordo com a sua preferência 
Mute: O aparelho vai para o modo de velocidade baixa, deixando o ambiente 
mais silencioso 
Turbo: Possibilita atingir a temperatura escolhida em menor tempo. 

 
 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.  
 
 

Paial - SC, 18 de Junho de 2021. 
 

 
 

 
NÉVIO ANTONIO MORTARI 

Prefeito Municipal  
 
 


