
PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 03/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 75/2019

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, Entidade de
Fiscalização e de Registro da Profissão Contábil, criada pelo Decreto-Lei nº 9.295/46,
torna  público  a  todos  os  interessados  o  ESCLARECIMENTO  n.º  02  ao  Edital  de
Licitação referente ao Pregão Eletrônico n.º 03/2019.

ESCLARECIMENTO N.º 02

A interessada OFFICE SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO EIRELI, na data de 05/11/2019,
manifestou-se nos seguintes termos:

Questionamento n.º 01

2.DESCRIÇÃO DO OBJETO
2.1. Item 01: PERSIANA HORIZONTAL DE MADEIRA 50 mm - MOTORIZADA
Especificações  do  material:  Persiana  horizontal  de  madeira  nobre,  tipo
“basswood”,  com  acabamento  em  fita  e  acionamento  monocontrole  (subida,
descida  e  basculamento  em  uma  única  corrente  contínua  de  comando).
Marca  de  referência:  Fabricação  Unilux,  linha  Classic  Wood,  cor  “Tiger  Eye”,  ou
padrão equivalente de qualidade igual ou superior.

Neste Item, o título fala em persiana com acionamento  Motorizada, porém na descrição
pede "acionamento monocontrole (subida,descida e basculamento em uma única corrente
contínua de comando)." 
Qual o acionamento correto?

Resposta:  O item 01 PERSIANA HORIZONTAL DE MADEIRA 50 mm – MOTORIZADA,
deve ser orçado com acionamento motorizado.

Questionamento n.º 02

2.2. Item 02: CORTINA ROLÔ, TELA SOLAR 3%
2.2.1.  Especificações  do  material:  Tela  solar,  em  trama  dupla  de  3  tons  na  variação
de  branco  a  cinza,  urdume  duplo  na  cor  branca,  fator  de  abertura  3%,  composta  de
PVC  (85%)  e  poliester  (15%),  pesando  609  g/m².  Trama:  2x2  fios.  Retardante  de
chamas  B1  e  NFPA701.  Anti  Bactericida.  Livre  de  substâncias  tóxicas:  Phathalate,
Formaldehyde,  metais  pesados,  VOC.  Certificados  de  Oeko-Tex,  Greenguard.  Livre
de  Fibra  de  vidro.  Coeficiente  de  sombreamento:  0,46.
Marca  de  referência:  Fabricação  Unilux,  linha  Polyscreen  Vision  Spice,  cor  “Ash”,
ou padrão equivalente de qualidade igual ou superior.

2.3. Item 03: CORTINA ROLÔ, TELA SOLAR 3%
2.3.1.  Especificações  do  material:  Tela  solar,  fator  de  abertura  3%,  composta  por
PVC  (70%)  e  poliéster  (30%),  pesando  470  g/m2,  trama  2x2  fios,  com  retardamento
de  chamas  B1  e  NFPA 701,  antibactericida,  livre  de  substâncias  tóxicas:  Phathalate,
Formaldehyde,  Metais  pesados,  VOC;  certificados  de  Oeko-Tex,  Greenguard,  ou
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similares,  livre  de  fibra  de  vidro;  coeficiente  de  sombreamento  de  0,46.
Marca  de  referência:  Fabricação  Unilux,  linha  Screen  03,  cor  “Gray”,  ou  padrão
equivalente de qualidade igual ou superior.

Telas com composição de mesmo material, porém com percentuais de Poliéster e PVC
diferentes e tonalidade de cor aproximadas serão aceitas?
Vamos  propor  tecidos  que  atendem  a  todas  as  normas  e  tem  um  coeficiente  de
sombreamento  melhor,  ainda  sendo  mais  leves,  ou  seja,  tem  desempenho  superior.
Portanto, se enquadra no padrão equivalente ou superior, no nosso entendimento. Pode
ser?

RESPOSTA: Sim, serão aceitas as proposições de itens que se enquadrem em padrão
equivalente ou superior e tonalidades de cores aproximadas àquelas especificadas
para cata item. Contudo, as amostras apresentadas ficam sujeitas à aprovação com
ressalvas  ou  reprovação,  caso  as  cores  sejam  consideradas  de  coloração  não
semelhantes às exigidas, conforme previsto no item 8. DA AMOSTRA, constante no
Termo de Referência, Anexo I do edital.
Salientamos que aceitaremos telas com percentuais diferentes dos especificados no
objeto,  em  relação  ao  poliester  e  pvc,  porém,  é  necessário  o  atendimento  ao
percentual do índice de proteção solar (3%), com atendimento às normas, livres de
substâncias tóxicas e metais pesados,  que tenham retardante de chamas e sejam
antibactericidas, apresentando desempenho equivalente ou superior. 

Porto Alegre, 05 de novembro de 2019.

                                                                      Romoaldo Barros da Silva
                                                                                    Pregoeiro 
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