Recife, 09 de outubro de 2018.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 013/2018.

OBJETO: A presente concorrência destina-se à Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e
instalação de DIVISÓRIAS (VIDRO, PAINEL CEGO E RETRÁTIL), conforme especificações contidas
no Anexo I, observada as demais condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus
anexos.

Resposta: Item 06 - Divisória articulável: conforme termo enviado pela ASSAE, realmente
esse item se faz necessário ser isolado em um lote a parte por ser uma divisória muito
especifica e paralela ao restante das divisórias do andar. Aconselho que seja autorizado a
relocação do item 06 para um segundo lote;

Resposta: Sobre o isolamento acústico das portas: será aceita a especificação fornecida pela

empresa para a vedação acústica das portas, desde que não exista vibração dos vidros com a
estrutura das portas e desde que seja garantida a vedação total entre o vidro e a estrutura;
Sobre o vidro laminado das portas, por uma questão de maior segurança, todos os vidros das
divisórias e portas desse processo deverão ser em vidro laminado, conforme descrito no
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edital. Pelo fato das divisórias e portas possuírem dimensões especiais (de grande tamanho),
em caso de quebra, o risco de acidentes por parte dos estilhaços (no caso o vidro
temperado) é maior. O vidro laminado, no caso de quebra, permite que os pedaços de vidro
fiquem fixos na película PVB (em sua maioria), diminuindo o risco de acidentes ao usuário do
andar. Diante disso, não será aceito nenhum tipo de alteração da especificação do vidro. O
padrão especificado no termo de referência permanece;

Resposta: Quanto aos interruptores, pode considerar 02 unidades por batente de porta;

Quanto as tomadas, considerar 02 tomadas duplas por divisória (não será por módulo, e sim
por trecho de divisória). O posicionamento das tomadas será no trecho inferior da divisória,
podendo ser instalado no rodapé ou na estrutura geral da divisória (desde que esteja numa
altura padrão "tomada baixa"). Sobre o acabamento, é interessante que o espelho da
tomada possua uma tonalidade o mais próxima possível da estrutura. Evitar usar o tom
branco pela grande diferença na cor | tonalidade;

Resposta: Quanto

a altura do rodapé, será aceito rodapés com altura mínima de 1,5cm, não
sendo aceito nada inferior a essa altura;
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Resposta: Quanto

ao padrão das portas de madeira, será aceita a descrição e tonalidade
especificada pela empresa;

Resposta: Quanto à solicitação das amostras, a solicitação de uma segunda amostra abrange

vários fatores da amostra, como por exemplo, a substituição de acessórios que não estão em
conformidade com o edital (rodapé com centímetros a menos do que o solicitado no edital,
acabamento da estrutura da divisória que diverge do edital, entre outros fatores). Diante
disso, no intuito de não desclassificar uma amostra que atende a 99% do edital, onde seria
desclassificada apenas por uma diferença de medidas ou de acessórios, foi criada a
possibilidade da segunda amostra. Diante disse, a solicitação da segunda amostra
permanece.
______________________________________
Comissão Permanente de Licitação
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