PREGÃO ELETRONICO Nº. 006/2015
Processo nº. 0032/2015
08/05/2015
Questionamento I

Submetidas as questões à consideração da área técnica desta Companhia, esta
manifestou-se nos seguintes termos:
1ª Pergunta: Bom dia. Com relação a especificação técnica do item 1, é solicitado:
"conector em aço tipo "X". Gostaríamos que nos fosse esclarecido a que produto se
refere este item; uma vez que conectores em "X" são utilizados para fixação de painéis
divisores entre mesas e no presente Pregão não são solicitados painéis entre mesas. Caso
seja necessário a cotação de painéis pedimos que nos seja informado as especificações
dos mesmos e se possível a liberação de layout para que possamos estar cotando estes
conectores de forma correta.
Resposta: Não há necessidade do fornecimento do conector, pois não haverá painéis
divisores entre as mesas.
2ª Pergunta: Bom dia Com referencia às especificações dos produtos, questionamos o
que segue:
a) Para o item 1, com relação a estruturação das mesas, é solicitado o pé painel de 18
mm. Este tipo de estrutura não contempla uma boa sustentabilidade no produto, desta
forma sugerimos que seja alterada para 25 mm e frontal de 18 mm, como é a
especificação das mesas padrão dessa municipalidade.
Resposta: Toda a estrutura e o tampo devem ser de 25 mm de espessura somente o
painel frontal sob a mesa será de 18 mm.
b) No item 2 é solicitado corrediça telescópica em polipropileno. Esclarecemos que não
este tipo de corrediça. A especificação correta para corrediça telescópica é em aço
com rolamentos por esferas.
Resposta: As
polipropileno.
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3ª Pergunta: Consultamos se não seria conveniente efetuar-se este pregão como de
praxe para as marcas homologadas, uma vez que essa municipalidade teria certeza de
os produtos ofertados estarem dentro dos padrões da Prefeitura Municipal de Jundiaí.
Resposta: A Companhia de Informática de Jundiaí não trabalha com marcas
homologadas.

Maria de Fátima Marchi Brotto
Pregoeira
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