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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 2 

 

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 2:  

Por favor não confundi com o outro item que o requisitante informou. 
 
Á dúvida é mais simples do que parece ou seja. 
 
A PCF do item 03, está apenas a porta simples sem acessórios algum, somente a porta, 
diferente do outro item que é porta completa com os acessórios. 
 
Caso seja somente a porta sem assessórios é só responder sim, pois no fabricante a 
diferença de preço de uma porta completa e uma porta sem os acessórios. 
 
Gentileza encaminhar novamente e tbm. não estou aqui para modificar em nada o edital, 
são apenas duvidas que tenho o direito de saber para participar, haja vista que depois não 
terei como recorrer em entregar material fora das especificações. 
 
Certo da compreensão. 
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RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 2: 

 

Área Técnica (CMP): 
Cuida-se de procedimento licitatório com a finalidade adquirir materiais e componentes de 

portas corta-fogo, conforme estabelecido no correspondente Termo de Referência, em que constam 
no documento 04 (quatro) itens distintos, abaixo, a saber:  

1. Fechadura com maçaneta alavanca de sobrepor para porta corta fogo, sem chave;  
2. Dobradiça para porta corta fogo. 
3. Porta corta fogo P90 (0,90x2,10m), sem acessórios.  
4. Porta corta fogo P90 completa (porta, marco, dobradiças e fechadura), em chapa galvanizada 

técnico.  
Tais itens se destinam a prestar as manutenções e substituições pontuais que se fizerem 

necessárias nas portas que estão distribuídas no Parque de Edificações deste Regional, e, portanto, 
foram eg. disponibilizados os itens de maneira que vise atender à necessidade da execução de tais 
ações, observando-se, sobretudo, a realização mais precisa do nosso orçamento. Feitas tais 
considerações de maneira sintética, e considerando-se a solicitação de informações destacadas pela 
prestigiada empresa, a resposta é afirmativa, na medida em que existem situações que somente serão 
necessárias as substituições da portas corta-fogo simples, sem equipamento algum, bem como em 
outras hipóteses terão de ser trocadas as portas corta-fogo por completo, e, por fim, tem algumas delas 
que pequenas manutenções precisam ser feitas e apenas as dobradiças ou mesmo a instalação de novas 
fechaduras se resolvem.  

A CMP está à disposição para quaisquer novas informações que se fizerem necessárias.  
Certo de ter prestadas as informações necessárias, sendo assim, remetam-se os autos à 

vanguardeira Coordenadoria de Licitações consignando nossas homenagens de estilo.  
 
Maceió-AL, 22 de julho de 2022  
Emanoel Ferdinando da Rocha Jr.  
Coordenadoria de Manutenção e Projetos - CMP 
 

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, 27/07/2022. 
 
Neivaldo Tenório de Lima 
 Pregoeiro 


