
 
Unidade de Licitações 

Rua General Andrade Neves, n.º 106 – 18º andar – CEP 90010-210 – Porto Alegre – RS. 
Fones: (51) 3295-8577/8048/8065/8034 – e-mail: licitacoes@mprs.mp.br 

Informação 119/2018     Porto Alegre, 20 de agosto de 2018. 
 
 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 84/2018 –  
Esclarecimento 01, aditamento 01. 

 
 
 

Prezados (as) Senhores (as): 
 
Com relação ao certame em destaque, esclareço que para a 

prova de qualidade técnica, além do conjunto de documentos comprobatórios 
das características técnicas, será exigido, junto com a proposta, o 
Certificado emitido pela ABNT, garantindo a qualidade e a conformidade 
com a norma ABNT – NBR – 13434 – Sinalização de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico, de acordo com a Observação do item 2 do Termo de 
Referência – Anexo I do Edital.  

 

Sendo assim, o item 6.2 do Edital será alterado, incluindo a 
alínea “d”, para que fique consoante com o Anexo I, nos seguintes termos; 

 
d) Certificado emitido pela ABNT, garantindo a qualidade e a 
conformidade com as normas ABNT NBR 13434, que trata da 
Sinalização de Segurança Contra Incêndio e Pânico.  

 
Destaca-se que, para essa finalidade, não serão aceitos laudos 

com testes de laboratório. 
 
Devido à alteração supra, o edital não será republicado, pois há 

prazo suficiente para a data de abertura das propostas e disputa de lances, a 
ocorrer respectivamente nos dias 31/08/2018 e 03/09/2018. 

 
No caso das empresas que já haviam inserido suas propostas 

no portal, poderão substituí-las, querendo, até a nova data estipulada para o 
encerramento do recebimento de propostas, a fim de ajustá-las em relação a 
algum ponto esclarecido neste documento. 

 
 
Publique-se pelos meios legais. 
 
 
Era o que havia a esclarecer. 
 
Atenciosamente, 
 
 

Leila Denise Bottega Ruschel, 
Pregoeira. 
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