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PROAD Nº 2041/2022 

PE Nº 20/2022. 

 

Objeto Registro de preços para futura e eventual fornecimento de portas corta-fogo e materiais para 
manutenção periódica de portas corta-fogo para o TRT19ª, conforme as condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

Pedido de Esclarecimento 1 

 

O presente expediente destina‐se a responder o pedido de esclarecimento interposto, de forma 
tempestiva e na forma disposta no item 10.1.3 do instrumento convocatório relativo ao pregão em 
epígrafe, restando preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade e tempestividade da peça 
interposta. 

Abaixo seguem as perguntas formuladas e as respectivas respostas: 
 
PERGUNTAS:  

 

Questionamento 1:  

Solicito melhores informações sobre o referido pregão. 

 

ITEM 03 - Porta corta fogo P90 (0,90x2,10m), sem acessórios. 

 

Porta Material: Aço Galvanizado, Altura: 210 CM, Aplicação: Segurança, Espessura: 4,50 

CM, Tipo: Corta Fogo(Proteção Contra Incêndio) , Largura: 80 CM, Características 

Adicionais: Abnt/Com Eixo/P90/Dobradiça Helicoidal/Barra Anti. 

 

Verifique que o mesmo item tem várias interpretações, precisamos saber o que realmente 

o órgão necessita nesse item, pois esta como PCF sem acessórios e em outra pagina está 

com acessórios. 

 

Aguardamos retorno para que possamos enviar a proposta e participar do pregão. 
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RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 1: 

 

Área Técnica (CMP): 
Após verificar a descrição do item 03 no edital, não identifiquei duplicidade na descrição do 

mesmo. Talvez o licitante esteja comparando o item 03, com o item 04 que são objetos diferentes. 
Sendo assim, encaminho o presente para sua continuidade. 

 
CONCLUSÃO: 

 

Por todo o exposto, não se acolhe o pedido de esclarecimento apresentado para retificar o edital 
e seus anexos, publicarmos este documento nos sites www.comprasnet.gov.br e  www.trt19.jus.br , 
bem assim informar aos interessados que será mantida a data de apresentação de propostas e abertura 
da sessão pública de disputa de lances. 
 
Maceió, 22/07/2022. 
 
Neivaldo Tenório de Lima 
 Pregoeiro 


