ESCLARECIMENTOS I, II e III
Brasília, 30 de outubro de 2009.
AOS INTERESSADOS.
REFERÊNCIA: PREGÃO 37/2009
Proc. nº: 23000.005794/2009-40
ASSUNTO: Respostas aos Questionamentos.
Prezados Senhores interessados,
Em resposta aos questionamentos formulados por empresas interessadas em
participar da licitação em referência, informamos o que segue:
PERGUNTAS:
[...]

□-

Conforme constante na Encarte A do edital onde cita nos itens
Cadeiras e Poltronas (5,6,34,42) deverá ser apresentado Certificado
emitido pela ABNT.
Minha duvida é:
Os demais itens cadeiras e poltronas 1,2,3,4,8,9,10,11,39,40 não haverá
necessidade de apresentar o certificado emitido pela ABNT?
Nos itens solicitados certificado poderá ser substituído por laudo? .

□- Observei na distribuição dos locais de entrega e as quantidades não
são a mesma da aquisição. E alguns locais de entrega so tem o nome do
órgão.
Minha duvida é:
Com essas diferenças não vou conseguir negociar um melhor preço
com as nossas trasnportadoras, pois tem que esta definido a quantidade
para cada local e o endereço completo da unidade que vai adquirir o
material , sendo assim aguardo uma definição?

□- No edital não conseguir visualizar se o órgão vai solicitar amostra
do arrematante ou não e qual será o prazo de entrega?

□-

Por se tratar de Registro de Preço eu gostaria de saber se órgão
tem alguma estimativa de pedido?

□- “Sobre o pregão 37/2009, tenho uma dúvida sobre a especificação
dos ítens 51,52,53 e 54, os quais gostaria de enviar proposta. As escadas
que forneço têm a seguinte descrição:
Escada de abrir, tipo doméstica, em alumínio, reforçada,
arco/corrimão superior para melhor apoio, degraus ranhurados, resiste
até 100Kg, e com ponteiras de plástico nos pés, Marca: Alustep,
garantia:03 anos, medindo:
*1180mm fechada e 660mm aberta em "A" - 02 degraus + o patamar,
modelo E1003.
*1680mm fechada e 1110mm aberta em "A" - 04 degraus + o
patamar, modelo E1005.
*1930mm fechada e 1340mm aberta em "A" - 05 degraus + o patamar,
modelo E1006.
*2190mm fechada e 1600mm aberta em "A" - 06 degraus + o patamar,
modelo E1007.

Não tendo portanto pintura epoxi nem revestimento degraustapete.
Aguardo resposta para confirmar participação.”

□- "O presente Edital tem por objeto Selecionar propostas para
REGISTRO DE PREÇOS, visando à contratação de empresa
especializada no fornecimento eventual de mobiliários, incluindo
serviços de instalação e montagem, para atender as demandas do
Ministério da Educação..."
Estamos interessados em participar do referido pregão com os itens 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49 que são quadros, porém os mesmo já vão
montados, gostaríamos de saber se há necessidade de instalação para
estes itens ou somente para os móveis constantes no edital.

[...]

RESPOSTA:
Por tratar-se de assunto referente ao Termo de Referência, Anexo I, este Pregoeiro
encaminhou cópia do questionamento à Coordenação de Programação e Controle/CPC, deste
Ministério, para que a mesma se pronunciasse sobre o pleito, tendo se manifestada nos termos
dos Memorandos n° 16/17/18/2009/CPCP-SAA-SE-MEC, do dia 30 de outubro de 2009, conforme
transcrição abaixo:
[...]
Pergunta 1.:
Conforme constante na Encarte A do edital onde cita nos itens
Cadeiras e Poltronas (5,6,34,42) deverá ser apresentado Certificado
emitido pela ABNT.
Minha duvida é:
Os demais itens cadeiras e poltronas 1,2,3,4,8,9,10,11,39,40 não haverá
necessidade de apresentar o certificado emitido pela ABNT?
Nos itens solicitados certificado poderá ser substituído por laudo?
Resposta 1.:
RESPOSTA: Informamos que, para todas as mobílias, deverão atender o
padrão das especificações conforme expresso, não sendo necessário a
apresentação do Certificado da ABNT. Serão verificados os itens quando
do recebimento daquelas mobílias.
Pergunta 2.:
Observei na distribuição dos locais de entrega e as quantidades não
são a mesma da aquisição. E alguns locais de entrega so tem o nome do
órgão.
Minha duvida é:
Com essas diferenças não vou conseguir negociar um melhor preço
com as nossas trasnportadoras, pois tem que esta definido a quantidade
para cada local e o endereço completo da unidade que vai adquirir o
material , sendo assim aguardo uma definição?
Resposta 2.: Solicitamos à consulente consultar o Encarte "E" que versa
sobre a distribuição e quantidade, por órgãos demandantes.
Pergunta 3.:
No edital não conseguir visualizar se o órgão vai solicitar amostra do
arrematante ou não e qual será o prazo de entrega?

Resposta 3.: Não foi solicitada a amostra no Edital de Licitação.
Entretanto, nos termos do subitem 5.1 do Termo de Referência, antes
da aceitabilidade da proposta, para fins de adjudicação do objeto à
licitante vencedora, o MEC poderá realizar visita técnica para
verificação da conformidade do mobiliário oferecido com o definido
neste Termo de Referência.
Pergunta 4.:
Queria a confirmação do órgão Prazo para entrega dos mobiliários de até
60 (sessenta) dias corridos, sendo, 30 (trinta) dias para entrega e 30 (trinta)
para instalação e montagem em todas as unidades que receberão os
materiais?
Resposta 4.:
Sim, conforme subitem 8.1 do Termo Referência:
" 8.1 - Os mobiliários serão novos, assim considerados de primeiro uso,
acondicionados adequadamente em suas embalagens originais lacradas, e
deverão ser entregues, instalados e montados, em até 60 (setanta) dias
corridos, sendo, 30 ( trinta) dias para entrega e 30 (trinta) para instalação e
montagem, nas quantidades e locais definidos no Encarte "E" deste Termo
de Referência, contados a partir da data da transmissão, via fax, da Nota de
Empenho e da Ordem de Fornecimento, observado o disposto no item 7
deste Termo de Referência."
Pergunta 5.:
Por se tratar de Registro de Preço eu gostaria de saber se órgão tem
alguma estimativa de pedido?
Resposta 5.:
A estimativa consta do Encarte A - Especificações Técnicas e Quantidades
dos Equipamentos do Termo de Referência.
Pergunta 6.:
“Sobre o pregão 37/2009, tenho uma dúvida sobre a especificação dos ítens
51,52,53 e 54, os quais gostaria de enviar proposta. As escadas que forneço
têm a seguinte descrição:
Escada de abrir, tipo doméstica, em alumínio, reforçada, arco/corrimão
superior para melhor apoio, degraus ranhurados, resiste até 100Kg, e com
ponteiras de plástico nos pés, Marca: Alustep, garantia:03 anos, medindo:
*1180mm fechada e 660mm aberta em "A" - 02 degraus + o patamar,
modelo E1003.
*1680mm fechada e 1110mm aberta em "A" - 04 degraus + o patamar,
modelo E1005.
*1930mm fechada e 1340mm aberta em "A" - 05 degraus + o patamar,
modelo E1006.
*2190mm fechada e 1600mm aberta em "A" - 06 degraus + o patamar,
modelo E1007.
Não tendo portanto pintura epoxi nem revestimento degraustapete.
Aguardo resposta para confirmar participação.”
Resposta 6.:
Não, esses itens não atendem as especificações dos itens 51, 52, 53 e 54
conforme descrito no Anexo do Edital.
Pergunta 7.:
1.
DO OBJETO
"O presente Edital tem por objeto Selecionar propostas para REGISTRO
DE PREÇOS, visando à contratação de empresa especializada no
fornecimento eventual de mobiliários, incluindo serviços de instalação e
montagem, para atender as demandas do Ministério da Educação..."
Estamos interessados em participar do referido pregão com os itens 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49 que são quadros, porém os mesmo já vão
montados, gostaríamos de saber se há necessidade de instalação para estes
itens ou somente para os móveis constantes no edital.

Resposta 7.:
Não há necessidade de instalação desses itens, uma vez que já são
fornecidos montados.

Atenciosamente,
Carla Barros
Técnica da CPCP/SAA/SE/MEC
De acordo,

Antônio de Melo Santos
Coordenador da CPCP/SAA/SE/MEC

[...]

Portanto, o Pregoeiro divulga a todos os interessados, embasado em informações
acima transcrito, encaminhado pela Área Técnica, referente às indagações feitas.
Atenciosamente,

HUMBERTO PARENTE DE CARVALHO
Pregoeiro

