MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento
Referência: Pregão Eletrônico nº 12/2019(48500.002883/2019-04)
Data: 03/9/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de estações de trabalho em formato “L” e “X”.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019
ESCLARECIMENTO Nº 03
Prezados Senhores,
1.
Em atenção ao pedido de esclarecimento enviado por empresa que retirou o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 12/2019,
devendo seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a
participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

GIAMPIERO CARDOSO NARGI
Pregoeiro

Pergunta(s)
1. Nestes painéis vão calha com abertura para tomadas elétrica e lógicas ( rede de internet
RJ45)?
Qual seria a quantidade de cada furo ( ex. 02 tomadas elétrica e 02 RJ45)?
2. No que se refere aos “painéis superiores com revestimento em tecido”. Qual seria a cor
do tecido? O tecido é com espuma (dublado)? Teriam alguma referência de fabricante
do tecido? Seria possível nos enviar alguma foto? (Os padrões e cores serão os mesmos
do mobiliário existente na ANEEL)
3. No edital menciona que os pés laterais serão em MDP, porém em outro momento
menciona que terão divisórias panorâmicas modulares em aço. Os pés serão painéis ou
metálicos? Com relação a estrutura de aço, o edital menciona que terão 1100 mm a 1150
mm de altura, seria o que? As calhas?
Resposta(s)
1. Não há exigência no Edital quanto à calha com abertura para tomadas. Portanto, fica à
critério da empresa, fornecer o material com a calha e definir a quantidade de furos, se
for o caso.
2. Não temos referência de fabricante para o tecido. O tecido não possui espuma e a cor e
material do tecido deverão ser similares ao padrão da ANEEL, conforme fotos ilustrativas
abaixo.
3. Há que se esclarecer que as divisórias panorâmicas e os pés são estruturas inteiramente
diferentes. Tanto para o item 1, quanto para o item 2, a sustentação da estação de
trabalho está nas divisórias, que são compostas por um “esqueleto” de aço, onde são
encaixadas as mãos-francesas (ou similares) que suportam o tampo. Os pés, que são sim
painéis de MDP, têm função mais decorativa do que de sustentação.
No caso do item 2, o “esqueleto” é montado em formato de “X”, ou seja, são quatro
divisórias panorâmicas ligadas por um pino central, de modo a comportar 4 mesas de
trabalho. No caso do item 1, o formato é de “L”, comportando somente 1 mesa de
trabalho.
A altura dessa estrutura deverá estar entre 1100 mm a 1150 mm.
A seguir duas fotos ilustrativas da estação de trabalho em “L”. A estrutura em aço está
coberta na parte da frente da estação por um painel de madeira.

2/3

3/3

