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Boa tarde, venho por meio deste solicitar esclarecimento referente ao pregão eletrônico de número 06/2021 que
acontecerá às 14 horas do dia 08/02/2021 e tem como objeto a "Aquisição de quadros brancos (lousas de vidro) para
salas de aula e quadros de avisos...".
Na descrição do item 01 na página 22 do edital diz "Lousa em vidro temperado, quadriculado, com espessura de 6,00
mm formada por 1 (um) módulo de dimensão 3,00 m x 1,20 m (largura x altura), contendo as laterais lapidadas, cantos
arredondados, com nomínimo 06 (seis) prolongadores espaçadores de inox ou alumínio polido, sendo no mínimo 3 (três)
naparte superior e no mínimo 3 (três) na parte inferior, distância máxima dos separadores da parede entre2,0 cm e 2,5
cm, com película de segurança na cor branco leite, para uso de todos os pos de pincel paraquadro de vidro. Com
01(um) suporte em acrílico, para apagador e pincel, com possibilidade de instalação em qualquerparafuso espaçador.
Linhas claras de formar quadrados de 5 cm x 5 cm proporcionando auxílio na escrita, desenho e gráficos,película de
segurança. O vidro deverá ser cer ficado pelo INMETRO. Acompanha: 1 (um) kit de prolongadores e buchas especiais,
1 (um) apagador para quadro de vidro,1 (uma) caneta marcador para quadro de vidro na cor azul, 1 (uma) caneta
marcador para quadro de vidro na cor preto e 1 (uma) caneta marcador para quadro de vidro na cor vermelho, 1 (um) kit
de limpeza de vidro. A empresa fornecedora se responsabilizará pela instalação e entrega. Garan a mínima de 5 (cinco)
anos contra defeitos de fabricação e manchas."
1) Sobre o quadro todo e suas peculiaridades, Há modelos já existentes do quadro? Podem nos encaminhar as fotos
com os detalhes do suporte de acrílico? podemos vistoriar?
2) Sobre a película quadriculada, há foto?
3)Sobre o Kit de limpeza, O que vem no Kit de limpeza? Quais os produtos e quantidades?
4)Sobre a qualificação técnica, No item 14.4.1.4.1. "Comprovação de ap dão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – ATESTADO(S) DE CAPACIDADE
TÉCNICA , fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a Licitante fornecido
materiais/equipamentos compatíveis como o objeto desta licitação, considerando-se compa vel o fornecimento anterior
de objeto com as seguintes características: material de uso escolar"
1) Tendo em vista que a para confecção e instalação dos quadros se faz por empresas do ramo de vidraçaria, é correto o
entendimento de que será aceito atestado com referência a fornecimento de vidros, espelhos, películas e etc, não
somente sendo considerado compatível "materiais de uso escolar. Certo?
Grata por sua solicitude. Agradecemos e aguardamos retorno.
Karine Costa
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