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QUESTIONAMENTO: 

 

Bom dia! 

 

Prezado Pregoeiro! 

 

Poderia ver com a equipe técnica se é possível fornecer imagens demonstrativas destes itens para 

que não haja erro no momento da cotação? 

 

ITEM 01 

Adaptador para tomada, 2P + T, 10 A, 250 V, com padrão brasileiro do lado macho e padrão antigo 

do lado fêmea, com capacidade para recepção de pinos redondos e chatos, confeccionado em 

material resistente, na cor branca, em conformidade com a norma ABNT NBR 14136, com 

certificação pelo INMETRO. 

 

ITEM 02 

Adaptador para tomada reverso, 2P + T, 15 A, 250 V, com padrão antigo do lado macho e padrão 

brasileiro do lado fêmea, confeccionado em material resistente, na cor branca, em conformidade 

com a norma ABNT NBR 14136, com certificação pelo INMETRO. 

 

ITEM 04  

Plugue macho 2P com saída axial, 10A/250V, pinos diâmetro 4mm, em conformidade com a norma 

ABNT NBR 14136, com certificação pelo INMETRO. 

 

ITEM 05 

Plugue fêmea 2P com saída axial, 10A/250V, pinos diâmetro 4mm, em conformidade com a norma 

ABNT NBR 14136, com certificação pelo INMETRO. 

 

RESPOSTA: 

 

Prezado Senhor, 

 

Segue, em anexo, documento com imagens e descrição dos produtos referentes aos Itens 1, 2, 4 

e 5 do Pregão n. 013/2018. 

 

Atenciosamente, 

 

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 

Coordenadora de Julgamento de Licitações  



 
ITEM 01 
Adaptador para tomada, 2P + T, 10 
A, 250 V, com padrão 
brasileiro do lado macho e padrão 
antigo do lado fêmea, com 
capacidade para recepção de pinos 
redondos e chatos, 
confeccionado em material 
resistente, na cor branca, em 
conformidade com a norma ABNT 
NBR 14136, com 
certificação pelo INMETRO. 

 

 
ITEM 02 
Adaptador para tomada reverso, 2P 
+ T, 15 A, 250 V, com 
padrão antigo do lado macho e 
padrão brasileiro do lado 
fêmea, confeccionado em material 
resistente, na cor branca, 
em conformidade com a norma 
ABNT NBR 14136, com 
certificação pelo INMETRO. 
 

 

ITEM 04 
Plugue macho 2P com saída axial, 
10A/250V, pinos diâmetro 
4mm, em conformidade com a 
norma ABNT NBR 14136, com 
certificação pelo INMETRO. 
 

 

ITEM 05 
Plugue fêmea 2P com saída axial, 
10A/250V, pinos diâmetro 
4mm, em conformidade com a 
norma ABNT NBR 14136, com 
certificação pelo INMETRO. 
 
 

 

 


