ESCLARECIMENTO I
Brasília, 12 de setembro de 2008.
AOS INTERESSADOS.
REFERÊNCIA: PREGÃO 37/2008
Proc. nº: 23000.015685/2008-50
ASSUNTO: Respostas aos Questionamentos.
Prezados Senhores interessados,
Em resposta ao questionamento formulado por empresa interessada em
participar da licitação em referência, informamos o que segue:

PERGUNTA:
[...]
Vimos pela presente solicitar esclarecimento sobre o Edital
– Pregão Eletrônico nº 37/2008 com abertura as 09:00hs do
dia 25.09.2008.
Em seu Anexo I – Termo de Referência, a especificação
técnica para aquisição das 33 fragmentadoras de papeis esta
faltando um dados super importante para a cotação correta
dos equipamento = O tipo de corte a ser fornecido será em
tiras ou partículas(nível de segurança).
[...]

RESPOSTA:
Por tratar-se de assunto referente ao Termo de Referência, Anexo I, este
Pregoeiro encaminhou cópia do questionamento à Secretaria Executiva Adjunta, deste
Ministério, para que a mesma se pronunciasse sobre o pleito, tendo a mesma se
manifestado nos termos do Mem.238/2008/SAA/SE/MEC, de 12 de setembro de

2008, conforme transcrição abaixo:
[...]
1. Em atenção ao Memo n° 135/08-CPL/SAA/MEC, de
12/09/2008, com referência ao questionamento sobre tipo de
corte das máquinas fragmentadoras de papel, informo-lhe
que consta nos autos, no Termo de Referência, item 3, que
trata da Especificação Técnica, o subitem 09 – Nível de
Segurança (Norma DIN 32757-1) : 3 ou superior.
2. A Norma DIN estabelece cinco níveis de segurança
baseados no tamanho dos fragmentos. O nível 3 considera a
fragmentação em partículas com até 4mm de largura, área
máxima de 320 mm², isto é, 4mm x 80 mm e em tiras com
no máximo 2 mm de largura.
3. Assim, de acordo com o Termo de Referência, reitero
que o objeto do Pregão Eletrônico n° 37/2008 deve
apresentar no mínimo o Nível de Segurança 3 (Norma DIN
32757-1), independentemente do tipo de corte, contato que
sejam obedecidas as medidas estabelecidas pela referida
Norma.
[...]

Portanto, o Pregoeiro ratifica os termos acima expostos, esclarecidos através
do documento encaminhado pela Área Técnica, referente à indagação feita.
Atenciosamente,
CLEUBER LOPES ALVES.
Pregoeiro

