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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1045-20 

 
 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS (9 LOTES) 
 

ADITAMENTO 3 
 
 

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1045-20, a ITAIPU responde as perguntas realizadas 
por interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1.  
Esclarecer alguns pontos referentes ao termo de referência do Pregão Eletrônico NF 1045-20 
nas seguintes solicitações: "As tampas de cada face de prateleiras deverão conter sistema de 
fechamento individual por tampa através de chave codificada tipo segredo e fecho mecânico. 
Deverão compor estruturas tipo portas corrediças confeccionadas em chapa de aço com 
reforço interno para evitar o empenamento das folhas.” 
  
Entendemos que a solicitação da chave codificada exige um transponder pequeno que é usado 
para codificar de um scanner através de uma sincronização de uma central de controle 
eletrônica, aumentando seu custo,  a solicitação poderia ser atendida perfeitamente através 
de chave modelo tetra que entendemos atender com total segurança ao acesso as faces de 
prateleiras. 
  
"A CONTRATADA deverá fornecer ao sistema de deslocamento dos armários um sistema de 
controle de acesso biométrico que permita segregar individualmente os dois corredores 
formados pelas faces A/B e C/D, através de um recurso de travamento e liberação de 
movimentação dos armários."  
  
A necessidade da segregação visto que já é solicitado que cada tampa de face das prateleiras 
já tenha sua própria chave restringindo o acesso de usuários não autorizados. 
  
DO PEDIDO 
Assim, conforme explicitado e respaldado pela Lei 8.666 de 1993, bem como por diversos 
tribunais, resta claro a finalidade de garantir qualidade e economicidade a Administração 
Pública. Pode ser atendido com chave tipo yale tetra para fechamento individual da face de 
prateleira. 
 
RESPOSTA 
As prateleiras deverão ter chaveamento individuais, podendo ser do tipo tetra ou yale, porém 
o acesso aos corredores se dará por acesso biométrico e as prateleiras dentro dos corredores 
com chave individual. 
 
 
PERGUNTA 2.  
Referente ao Pregão Eletrônico NF 1045-20, o lote abaixo pede: Malha tridimensional na 
cor preta. 
LOTE 7: 7.3 CADEIRAS DE APROXIMAÇÃO E DE SALA DE REUNIÕES 
Assento:  
Malha tridimensional na cor preta, revestimento com tratamento antichamas.  
Deverá ter profundidade 460 mm e largura de 480 mm, devendo possuir capa de proteção e 
acabamento deverá ser injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC 
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Pergunta: SERÁ ACEITO REVESTIMENTO (ESPUMA + TECIDO PRETO COM TRATAMENTO 
ANTICHAMAS). 
 
RESPOSTA 
Não será aceito o modelo de revestimento citado. As cadeiras deverão ter encosto e assento 
telado em malha tridimensional, conforme Especificações Técnicas, para uso ambulatorial em 
atendimento às normas da Vigilância Sanitária. 
 
 
II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão 
Eletrônico Nacional NF 1045-20. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico Data de emissão: 18 de setembro de 2020. 

 


