
 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
 

 

  
  

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
Avenida da Paz, 2076 – 6º andar – Centro. 
Maceió/AL – CEP: 57020-440 
Telefone: (82) 2121-8181 / 8182 / 8223 
E-mail: cpl@trt19.jus.br 

Página 1 de 2 

PROAD 2023/2022 

PE SRP08/2022. 

 
Objeto: Futura e eventual contratação de empresa (s) especializada (s) no fornecimento de 

CONDICIONADORES DE AR PARA O TRT 19ª, conforme as condições estabelecidas no edital e 

seus anexos.  

 

Pedido de Esclarecimento 01 
O presente expediente destina‐se a responder o pedido de esclarecimento interposto de forma 

tempestiva e na forma disposta no subitem 10.1.3 do instrumento convocatório relativo ao pregão 

em epígrafe, restando preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade e tempestividade da 

peça interposta. 

Abaixo segue a pergunta formulada e a respectiva resposta: 

 

PERGUNTA 01:  
 

Os climatizadores por vocês solicitados são para áreas comerciais ou industriais, e é por tal motivo 

que não requerem certificação INMETRO. O certificado INMETRO é para eletrodomésticos. Peço 

a gentileza fazer a verificação correspondente e nos informar se realmente deve-se apresentar 

esse certificado para os itens 6 e 7. 

RESPOSTA 01: 
 

Os aparelhos de ar condicionado devem atender aos índices de eficiência energética estabelecidos 

pela Portaria Interministerial nº 364/2007, do Ministério de Minas e Energia, devendo apresentar 

etiqueta de identificação contendo o respectivo índice. Entretanto, os climatizadores – itens 6 e 7 - 

não estão inseridos nesta Portaria, ou seja, não são objeto dessa Regulamentação. Além disso, o rol 

de tabelas de eficiência energética do INMETRO não contém esse tipo de aparelho.  

Portanto, para os itens 6 e 7, não é obrigatória a certificação quanto à eficiência energética. 
 

PERGUNTA 02:  
 

Estou na dúvida com as descrições técnicas do item 06, no qual tem características opostas: 

Climatizador com reservatório de 80 litros ou superior, alcance frontal de 20m, fluxo de ar de 

12.000 m³/h, nível de ruído de 65 db ou menor, 220v monofásico, cor cinza, altura do climatizador 

montado no pedestal com reservatório de 231cm, certificação INMETRO, preferencialmente 

possuir Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). Classificação Energética “A”. 

Acompanha suporte de parede para fixação.  

RESPOSTA 02: 
 

O item 6, de fato, trata-se de um climatizador com pedestal e reservatório de no mínimo 80 litros, 

SEM suporte de parede para fixação. 
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PERGUNTA 03:  
 

No item 07 acontece a mesma situação: Climatizador com reservatório de 80 litros ou superior, 

tipo coluna, alcance frontal de 20m, fluxo de ar de 12.000 m³/h, nível de ruído de 65db ou menor, 

220v monofásico, cor cinza, suporte de parede para fixação.  

RESPOSTA 02: 
O item 7 trata-se de um climatizador de parede, não de coluna, portanto, COM suporte de parede 

para fixação. 
 

 Faremos as devidas correções no Termo de Referência, de forma a deixar o mais claro 

possível a descrição dos produtos. 

 

 

Maceió, 22/02/2021. 

 

                            
  _________________________    _______________________ 

  Flávia Caroline Fonseca Amorim.            Mariots Hamad Kennedy S Trindade 

        Pregoeira  Substituta                  Unidade Técnica Requisitante 


