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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/0009-PG 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE PARA ATENDER AO SETOR DE 
CONTABILIDADE DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SESC/PARÁ.  

ADENDO Nº I – 26/04/2017 
ESCLARECIMENTOS  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitantes interessados em 
participar do Pregão Eletrônico em epígrafe, tornamos público e apresentamos os 
esclarecimentos solicitados abaixo: 
 

Esclarecimento 1: Qual cor deve ser considerada para o conjunto? Qual deve ser a cor do 
painel central da frente do conjunto? 
 
Esclarecimento 2: O termo de referencia pede furação dos painéis laterais a cada 50mm, 
esse tipo de furação não costuma ser usada para arquivos deslizantes pois acaba limitando a 
flexibilização das faces, mais comum no mercado é o uso de furação a cada 25mm, 
questionamos se será aceito esse padrão de furação.  
 
Esclarecimento 3: Foi informado a quantidade de 10 faces, no entanto, não foi definida a 
configuração deste arquivo, o termo também cita porta de giro, a qual normalmente é 
utilizada em módulos duplos que ficam com extremidade aberta. É possível configurar o 
arquivo com 4 módulos duplos e 2 simples para fechamento, dessa forma não haveria 
necessidade da porta, é possível também configurar com 5 módulos duplos, utilizando portas 
nas duas extremidades. Questiono se há intenção de adquirir-se o conjunto com portas ou 
podemos desconsiderar essa informação e considerar a modulação com faces simples para 
fechamento? 
 
Esclarecimento 4: Não foi citada variação para as medidas do conjunto, questionamos se o 
local de instalação permite algum tipo de variação que possamos considerar, tendo em vista 
as particularidades do nosso fabricante. 
 
Esclarecimento 5: necessito saber qual material será armazenado dentro do arquivo ( 
caixa box, pasta suspensa, pasta az, ou outro .) estas informações são necessárias para que 
possamos chegar a um valor do arquivo já que se for caixa box o preço e um se for pasta az 
será outro e se for outros será outro preço . 
 
Resposta: Encaminhamos o anexo I(a) atualizado com as informações inclusas. 
 
Informamos que a data para abertura da sessão irá ocorrer no dia 12/05/2017 
(sexta-feira) às 10h. 
 
 A Comissão Permanente de Licitação está disponível para prestar demais esclarecimentos de 
quaisquer dúvidas que venham a surgir. 
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