
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA OS CAFÉS-ESCOLA 

DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR EM CURITIBA E EM 

PONTA GROSSA 

 

Referente aos questionamentos recebidos até o momento, tem-se a informar e esclarecer o que 

segue: 

QUESTIONAMENTO 01:  

 

“para participação do lote 7 - MOBILIÁRIO EM AÇO INOX - ANEXO I termo de referencia, item 6 : 
'e obrigatório ter certificado da ABNT e INMETRO para esses equipamentos? 
não entendi ao certo se a exigência e para todos ou não.” 
 

RESPOSTA: Os laudos/relatórios de ensaio e certificados de conformidade deverão ser 
obrigatoriamente apresentados apenas para os itens especificados nos subitens 6.1.2.1 e 6.1.2.2 
do ANEXO I do Edital. 
 
QUESTIONAMENTO 02:  

 

“gostaria de saber quais as medidas dos equipamentos apresentados para produção do lote 7 - 

MOBILIÁRIO EM AÇO INOX conforme termo de referencia do edital pregão presencial 05/2019. 

Pois apenas com a descrição do item não e possivel fazer analise de custos financeiros que cada 

equipamento terá.” 

 

RESPOSTA: Conforme subitem 3.1 do ANEXO I do Edital, as especificações técnicas detalhadas dos 
mobiliários e equipamentos, incluindo as medidas aproximadas, estão disponíveis no site 
www.pr.senac.br/licitacoes/, no campo “ANEXOS”. 
 

QUESTIONAMENTO 03:  

 

“ Gostaria de saber sobre os projetos dos moveis sob medida,pois não contem nada em nos anexos 
disponibilizados no site e fica difícil fazer um orçamento sem os detalhamentos e projeto.” 
 

RESPOSTA: Conforme solicitação, o detalhamento está disponível no site 
www.pr.senac.br/licitacoes/, no campo “ANEXOS”. 
 
QUESTIONAMENTO 04:  

 

“No item 7 (BALCÃO LATERAL COM PORTAS): 

 Qual a quantidade de portas? 



 
 

 A dimensão 3900mm está correta? 

 É um balcão refrigerado? (pois a imagem representa um balcão refrigerado).” 
 

RESPOSTA: O item 07 é um balcão com portas. A quantidade de portas pode ser apresentada 
conforme padrão de fabricação da empresa. Deve-se seguir a dimensão apresentada no 
descritivo. O item não é refrigerado, conforme descritivo apresentado. 
 
QUESTIONAMENTO 05:  

 

“Na planilha de quantitativos que contem no lote 7. 
- O item 24 (refrigerador horizontal 3 portas) apresenta a quantidade de 2 unidades. Na planilha 
de especificações anexada, aparece 1 unidade. 
- O item 28 (estante com planos lisos) apresenta a quantidade de 1 unidade. Na planilha de 
especificações anexada, aparece 2 unidades. 
- O item 29 (estante com planos lisos) apresenta a quantidade de 1 unidade. Na planilha de 
especificações anexada, não aparece quantas unidades.” 
 

RESPOSTA: Deverão ser considerados os quantitativos constantes do ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA do Edital. 
 
QUESTIONAMENTO 06:  

 

“para o lote 06 moveis sob medida, será necessário apresentação de catálogos conforme solicitado 
no edital” 
 

RESPOSTA: Sim, conforme subitem 6.1.1 do ANEXO I do Edital deverão ser apresentados 
demonstrativos dos itens propostos, tais como: catálogos, manuais, folders, encartes, prospectos 
ou quaisquer outros demonstrativos que contemplem os mobiliários e equipamentos ofertados. 
 
QUESTIONAMENTO 07:  

 

“Ao analisarmos o supra edital, constatamos a divergência de quantidade referente ao lote 03 do 
item 04. . na folha de discrição N 20 consta total 12 unidades, Banqueta Alta de Madeira 
Torneada, e na página do anexo do mobiliário em geral consta 14 unidades.  
Qual a quantidade correta a ser ofertada.” 
 

RESPOSTA: Deverão ser considerados os quantitativos constantes do ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA do Edital. 

 

Curitiba-PR, 18 de setembro de 2019. 

 

Comissão Permanente de Licitação  


