Paulínia, 08 de Maio de 2018.
A
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018
OBJETO: Aquisição de bancada e capela para exaustão de gases, UEG Câmpus Anápolis de
Ciências Exatas e Tecnológicas – Henrique Santillo, conforme especificações contidas no Termo de
Referência, Anexo I deste Instrumento Convocatório.
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prezado Sr. Danilo Nascimento Souza – Equipe de Apoio
Vimos através deste, solicitar esclarecimentos concernente ao Pregão Eletrônico citado acima.
Seguem abaixo as dúvidas:

*Edital:

1- Para o certame supracitado, a modalidade adotada foi “Menor Preço por Item”;
Pergunta:
Levando em consideração que ambos itens serão instalados no mesmo ambiente, desejamos solicitar que a
modalidade seja alterada para “Menor Preço GLOBAL”, tendo em vista que o projeto terá um custo x
benefício mais viável se uma única empresa vencer a Concorrência. Ademais, conseguirão manter o mesmo
padrão de acabamento.
*Anexo II – Termo de Referência:

2- No item 01 do Anexo II, o descritivo técnico menciona: “...Capela para exaustão de gases, estrutura
construída em MDF ou compensado...”.
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Pergunta:
Solicitamos que o Órgão defina qual do tipo de material (MDF OU COMPENSADO) deverá ser utilizado para
a confecção da Capela de Exaustão, visto que ambos possuem valores diferenciados para fabricação. O que
devemos considerar?

3- No item 02 do Anexo II, o descritivo técnico menciona: (1) “...Bancada em MDF ou compensado
naval...” (2) “...tampo em granito natural nas cores cinza ou preto...” (3) “...conjunto de utilitários
composto de torneira com bico em latão cromado; registro com pedestal e dois bicos escalonados;
tomadas 220volts; (4) Conforme Anexo A.
Pergunta:
(1) Solicitamos que o Órgão defina qual do tipo de material (MDF OU COMPENSADO) deverá ser utilizado
para a confecção da Capela de Exaustão, visto que ambos mencionados em seu descritivo possuem
valores diferenciados para fabricação. O que devemos considerar?
(2) Solicitamos que o Órgão defina qual cor de tampo (CINZA OU PRETO) deverá ser utilizado para a
instalação da Bancada, visto que ambos mencionados em seu descritivo possuem valores diferenciados.
Favor informar qual será a espessura (20mm, 30mm, 20+20mm) e acabamento (Bizote, Boleado 90º,
Boleado 180º) devemos prever no orçamento, levando em consideração as várias opções ofertados pelo
mercado, e para cada modelo há um valor diferenciado. O que devemos considerar?
(3) Não foi mencionada a quantidade para: conjunto de utilitários composto de torneira com bico em latão
cromado, registro com pedestal e dois bicos escalonados e tomadas 220volts; Quantas unidades
devemos considerar para cada tipo de utilidade?
(4) O descritivo faz a menção de um Anexo A, o qual não foi disponibilizado. Solicitamos que o Órgão
disponibilize o arquivo citado.
No aguardo de vossos esclarecimentos, firmamo-nos.

Grato,
THOMAS MARTINS
Departamento Comercial
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