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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/0077 

OBJETO: Aquisição de mobiliário para o Parque Aquático do Centro de Atividades Sesc Ananindeua. 

ADENDO Nº III – 24/11/2021 
ESCLARECIMENTOS  

 
Prezados (as) Senhores (as) Licitantes, 
 
 Considerando os questionamentos apresentados por licitante interessado em participar do 
Pregão em epígrafe, tornamos público e apresentamos os esclarecimentos solicitados de acordo com o 
parecer da engenharia, conforme abaixo: 
 
Esclarecimento 1: “Aguardamos o retorno do questionamento do e-mail anterior referente aos laudos 
das NR 18 e 24.”  
 
Resposta 1: Esclarecemos que serão admitidos os Certificados de conformidade de acordo com a 
aplicação pretendida do produto. 
 
Esclarecimento 2: “O arquivo do edital é o mesmo do dia 18/11, mas o arquivo da relação de itens 
teve alteração nos itens 1, 2 e 3”  
 
Resposta 2: Não houve alteração do edital. 
 
Esclarecimento 3: “  O arquivo anexo que constava no dia 18/11, não está mais disponível, onde foi 
acertado o tempo de garantia para os itens 1, 2 e 3. Irão inserir novamente?”  
 
Resposta 3: O Termo de referência retificado está publicado no site do Sesc Pará (www.sesc-
pa.com.br). 
 
Esclarecimento 4: “Para os itens 1 e 2, é solicitado chapa de aço de 0,60mm. A Nilko faz muito tempo 
que utiliza na fabricação de seus produtos, a mescla de chapa 0,50mm para as laterais, fundos, teto, 
divisórias e prateleiras, e chapa 1,25 mm para o quadro frontal e base estrutural, que combinadas com 
o sistema de dobras, deixam o armário resistente à torção tão bom quanto a chapa 0,60mm. 
Podem verificar a possibilidade de flexibilização na espessura desta chapa, aceitando também a de 
0,50mm? Assim o pregão será mais vantajoso para o SESC PA na disputa de preços, não restringindo 
a participação de outros fornecedores, como a Nilko. Salientamos também que já fornecemos vários 
armários para o SESC PA e SESC de outras regiões do país, sendo que nunca tivemos problemas.”  
 
Resposta 4: As espessuras informadas em Termo de Referência são medidas aproximadas, portanto, 
será aceito chapa em 0,50mm. 
 
 
A Comissão está disponível para prestar demais esclarecimentos de quaisquer dúvidas que venham a 
surgir. 
 
 

 
 


