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•

DVD Player apresentado é um modelo que deverá ser adaptado – atende o edital, entretanto recomendamos a
utilização do original da carroceria, este modelo de carroceria possui este opcional de série; pode ser negociado após
assinatura do contrato.

•

Monitor 18,5” apresentado é um modelo que deverá ser adaptado – atende ao edital, entretanto recomendamos a
utilização do original da carroceria, por ser um item opcional do ônibus. pode ser negociado após assinatura do
contrato.

•

Nobreak – foi apresentado pelo licitante um modelo de 1.200VA, entretanto, de acordo com o projeto elétrico é
recomendado um equipamento de 1800VA. Porém, como o Edital não especifica a potência e sim as cargas que deve
atender, o fornecedor pode apresentar um estudo no projeto final e se for o caso poderá reconsiderar. Fica a nota para
análise no desenvolvimento do projeto.

•

Não foi apresentado as cortinas com tecido retardante a chamas e antimicrobiano, antifúngico;

•

Climatização

Não foi apresentado o modelo do ar-condicionado com sistema Inverter: A tecnologia Inverter foi desenvolvida com o intuito de
diminuir o consumo de energia. A inovação está no sistema: enquanto o compressor do aparelho convencional liga e desliga
durante o funcionamento, o compressor do ar Inverter nunca desliga completamente. Isso evita picos de energia, os modelos
mais modernos podem economizar até 40%;
O equipamento ECOQUEST – é um dispositivo que não foi solicitado no Edital.
• Cadeira de Base fixa e cadeira de base giratória
As cadeiras consideradas no projeto possuem assento e encosto com estofamento removível para facilitar a higienização: Devese avaliar se o modelo ofertado possui a mesma característica, no link apenas demonstra o assento estofado.
Especificação do Edital: Estofamento removível em espuma expandida/laminada de 7mm de espessura média e densidade de 23
kg/m³, revestido em couro ecológico na cor cinza fendi, fixado através de sistema de encaixe;
Deve atender aos requisitos das normas NR17 - Norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia e da
ABNT - NBR 13962 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis e cadeiras para escritório,
características físicas e dimensionais para se obter o melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.
Para comparativo, segue o link do produto considerado no projeto, podendo ser similar:
https://www.cavaletti.com.br/produtos/go/
• Toldo:
Não foi apresentada a ficha técnica do toldo;
•

Demais recomendações:

Recomenda-se solicitar a especificação da resina que será utilizada para o piso de maneira a garantir que terá a qualidade e
durabilidade esperada.

