ESCLARECIMENTO I
Brasília, 7 de março de 2008.
AOS INTERESSADOS.
REFERÊNCIA: PREGÃO 09/2008
Proc. nº: 23000.027111/2007-43
ASSUNTO: Resposta ao Questionamento.
Prezado Senhor,
Em resposta ao questionamento formulado por esta empresa
interessada em participar da licitação em referência, informamos o que segue:
PERGUNTA:
[...]
Os quantiativos constantes do Termo de
Referência do edital e da Planilha de Custos
para formação de preços estão diferentes.
Qual é que devemos considerar? Lembrar
que o valor estimado pelo órgão é de R$
603.449,00.
[...]
RESPOSTA:
Em atendimento ao solicitado passamos a esclarecer que dever
prevalecer os quantitativos previstos no item 2 do Termo de Referencia, Anexo
I do Edital, desconsiderando a planilha do Anexo II.
Segue abaixo planilha atualizada, em consonância com o item do
Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Atenciosamente,

SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA JR.
Pregoeiro

ANEXO II
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ATUALIZADA DE
ACORDO COM O ITEM 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Item

2.1

Descrição

Un. Quant.

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, estruturadas em
perfis de aço com pintura em epóxi, cor preto fosco, com painéis de
1,25 m de largura por 2,40 m de altura, espessura de 60 mm,
revestidos em ambas as faces com laminado melamínico texturizado,
cor branca, com miolo tipo colméia, como as existentes nos Edifícios
Anexos, incluindo todas as guarnições e acabamentos necessários.
m2

2.2

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, estruturadas em
perfis de aço com pintura em epóxi, cor preto fosco, com painéis de
1,25 m de largura por 2,40 m de altura, espessura de 60 mm, sendo
cada um com 1/2 de painel revestido em ambas as faces com
laminado melamínico texturizado, cor branca, com miolo tipo
colméia e 1/2 de vidro liso incolor 4 mm, como as existentes nos m2
Edifícios Anexos, incluindo todas as guarnições e acabamentos
necessários.

2.3

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis estruturadas
com perfis, montantes e rodapés de aço, com pintura epóxi nas cores
preto fosco ou cinza, rodapés duplos para passagem de fiação, com
painéis cegos nas medidas de 1,25 m de largura e altura entre 1,25 e
3,0 m, revestidos em ambas as faces com laminado melamínico
texturizado, nas cores Areia Jundiaí, Argila, Branco ou Cinza, com
miolo tipo colméia, como as existentes no Edifício Sede, incluindo m2
todas as guarnições e acabamentos necessários.

2.4

2.5

Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, estruturadas
com perfis, montantes e rodapés de aço, com pintura epóxi na cor
preto fosco ou cinza, rodapés duplos para passagem de fiação, com
painéis cegos nas medidas de 1,25 m de largura e altura entre 1,60 e
3,0 m, sendo cada um com 2/3 de painel cego, revestidos em
ambas as faces com laminado melamínico texturizado, nas cores
Areia Jundiaí, Argila, Branco ou Cinza, com miolo tipo colméia, e
1/3 de vidro liso incolor 4 mm, como as existentes no Edifício Sede, m2
incluindo todas as guarnições e acabamentos necessários.
Fornecimento e montagem de divisórias removíveis, estruturadas em
perfis de aço, com painéis cegos do piso ao teto, com modulação de
0,80 m de largura, com a espessura de 60 mm, sendo as faces
fechadas com compensado de 4 mm de espessura, cobertas com
aglomerado de 15 mm revestido em tecido sintético Lerma ou
similar, da mesma cor e padrão do já aplicado no Gabinete do m2
Ministro, Edifício Sede.
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200,0
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2.6

Serviços de revisão, ajustes e fixação de painéis e componentes para
as divisórias e painéis descritos no Item 2.5
m2

2.7

Fornecimento e aplicação de tratamento acústico com espuma
plástica de poliuretano 30 mm, aplicada entre divisórias duplas,
devendo ter na parte superior e inferior vedação com borracha m2
esponjosa de 75x5 mm.

2.8

Serviços de desmontagem de divisórias do tipo especificado nos
itens 2.3, 2.4 e do tipo c/ perfil de alumínio, existente no Edifício m2
Sede.

2.9

Serviços de desmontagem de divisórias do tipo especificado nos
itens 2.1, 2.2, Edifícios Anexos e Item 2.5, Edifício Sede.
m2

2.000,0

2.10

Serviços de montagem de divisórias do tipo especificado nos itens
2.3, 2.4 e do tipo c/ perfil de alumínio, existente no Edifício Sede.
m2

1.300,0

2.11

Serviços de montagem de divisórias do tipo especificado nos itens
2.1, 2.2, Edifícios Anexos e Item 2.5, Edifício Sede.
m2

1.000,0

2.12

Desmontagem de armários do tipo especificado no item 2.18 e das
outras unidades já em uso pelo MEC.
m2

250,0

2.13

Montagem de armários do tipo especificado no item 2.18 e das
m2
outras unidades já em uso pelo MEC.

250,0

2.14

Desmontagem ou montagem de tubos do tipo especificado no item
2.26

300,0

2.15

Confecção de guichês, com janela de vidro liso incolor 4mm e portas
em laminado texturizado nas cores Areia Jundiaí, Argila, Branco ou
Cinza, com fechadura e trinco, conforme modelos existentes nos Un
edifícios administrados pelo MEC, nas medidas de 1,25 m x 2,11 m.

2.16

Fornecimento e instalação de conjunto de ferragens completo para
portas, constando de dobradiças 85 mm / 3 ½ ” (cinza ou preto) e
fechadura tubular com chave externa e botão interno, acabamento Un
preto ou cromado, seguindo o padrão das peças já instaladas no
MEC.

2.17

Fornecimento e instalação de portas, confeccionadas em material de
mesmo padrão das divisórias no local onde forem instaladas.
Medidas conforme vão existente.
m2

2.18

m

Fornecimento e instalação de armários em laminado melamínico
texturizado, com painel de fundo de 4 mm, medidas conforme
projeto a ser fornecido pelo MEC, cor Argila ou similar, estruturado
em aglomerado de alta densidade (MDF), laminado em ambas as
faces, com prateleiras removíveis, gavetas e portas com fechaduras.
Puxadores metálicos. Detalhes de acabamento em PVC. Dobradiças m2
Plastipar AM 2000 ou estritamente similares.

50,0
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2.19

Fornecimento de prateleiras para reposição nos armários existentes
nos edifícios do MEC, confeccionadas em MDF espessura 35 mm,
revestidas em laminado melamínico texturizado, cor a escolher, com m2
arremate frontal em PVC.

2.20

Fornecimento de perfis de alumínio anodizado, na cor natural ou aço
com pintura epóxi preto fosco - montante duplo.

75,0

m

30,0

2.21

Fornecimento de perfis de alumínio anodizado, na cor natural ou aço
com pintura epóxi preto fosco - guia de teto, batente ou requadro.

m

75,0

2.22

Fornecimento de perfis de alumínio anodizado, na cor natural ou aço
com pintura epóxi preto fosco – rodapés ou travessas.

m

75,0

2.23

Fornecimento de perfis de alumínio anodizado, na cor natural ou aço
com pintura epóxi preto fosco - porta baguete.

m

30,0

2.24

Fornecimento de perfis de alumínio anodizado, na cor natural ou aço
com pintura epóxi preto fosco - baguete.

m

30,0

2.25

Fornecimento de perfis de alumínio anodizado, na cor natural ou aço
com pintura epóxi preto fosco - suportes para rodapés.
un

30,0

2.26

Fornecimento de perfis de aço com pintura epóxi, cores preto fosco
ou cinza claro semifosco - tubo retangular com secção de 80 x 40
mm.

m

350,0

2.27

Fornecimento e aplicação de revestimento melamínico (fórmica) em
mobiliário e em parede, em substituição a revestimento original
danificado, inclusive retirada do antigo e preparação da superfície,
motivado por mudanças de layout de divisórias.
m2

75,0

Fornecimento e instalação de suportes corrediços para pastas
suspensas, em aço, com pintura epóxi preto fosco.
Un

50,0

2.28

