Comissão Permanente de Licitações

Ofício n.º 54/2014-CPLIC

Porto Alegre, 15 de setembro de 2014.

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 62/2014
– Esclarecimento 01 – Aditamento
01

Prezados (as) Senhores (as):

Com relação ao certame em destaque, informo que:
(a) Comprovação de conformidade com a NBR 13434 – a
observação referente ao subitem 3.2 (descrição dos materiais) do Anexo II do
edital – termo de referência – teve sua redação modificada, bem como lhe foi
atribuída numeração própria. A nova redação é a seguinte:
“3-3. Para os materiais de sinalização fotoluminescente, deverá ser
apresentado, junto com a proposta, certificado emitido por laboratório
comprovadamente capacitado, garantindo a qualidade e a conformidade
com as normas ABNT – NBR – 13434 parte 1, parte 2 e parte 3 –
Sinalização de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

Diante dessa nova redação, está sendo alterada a alínea “b” do
subitem 5.2 do Edital, bem como acrescentada a alínea “c” do mesmo
dispositivo, cujas redações são:
“5.2. (...)
(b) comprovação das características técnicas;
(c) Para os materiais de sinalização fotoluminescente, deverá ser
apresentado certificado emitido por laboratório comprovadamente
capacitado, garantindo a qualidade e a conformidade com as normas ABNT
– NBR – 13434 parte 1, parte 2 e parte 3 – Sinalização de Segurança
Contra Incêndio e Pânico.

(b) Item 03 do subitem 3-2 do Anexo II do Edital: Após
pedidos de esclarecimento, foi identificado equívoco na redação do dispositivo,
o qual deixa margem a mais de uma interpretação sobre o que deve ser inscrito
no adesivo, razão pela qual o item está sendo cancelado por orientação da
área técnica.
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Diante disso, as indicações sobre a existência do mencionado
item estão sendo retiradas dos Anexos I (formulário de proposta), II (termo de
referência) e III (minuta de contrato).
Outrossim, informo que, em razão das modificações acima, a
sessão do presente pregão está sendo reagendada para a data de 01 de
outubro de 2014, com abertura de propostas às 9h e disputa de lances às 14h.

Atenciosamente,

Luís Antônio Benites Michel,
Pregoeiro.
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