RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Eletrônico nº 051/2018

Prezado Senhor,
Em atenção ao e-mail de 19 de junho de 2018 às 16h21min que informam dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supramencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos a responder:
Resposta: Caro Senhor licitante, em relação às perguntas que nos foram dirigidas cabe responder, para esclarecer toda e qualquer obscuridade que vier a ocorrer da interpretação do Edital.
P: Qual sugestão de marca de tinta? Primeira ou segunda linha?
R: De acordo com o termo de referencia a tinta será fornecida pela contratante do
serviço, de acordo com os métodos de aquisição da mesma.
P: As unidades de saúde serão reformadas com pinturas são obras muito antigas?
R: Em torno de dez anos da ultima pintura. A empresa poderá vistoriar os locais a
serem pintadas, acompanhadas de servidor da secretaria de saúde que apresentará todas as características das obras.
P: A pintura pode ser efetuada quanto pelo funcionário da empresa quanto pelo prestador de serviço, visto que não será serviço continuo de longa duração?
R: Os serviços deverão ser realizados conforme disposto no item 10.1 a 10.5 do
termo de referencia.
P: Será pintada uma unidade de cada vez ou de acordo com a necessidade da prefeitura?
R: De acordo com o especificado no item 4.3 e 4.4 do termo de referencia.
P: As paredes a ser revestidas será com a mesma cor antiga?
R: Algumas sim outras não.
P: Na parede que apresentar necessidade de algum tipo de massa ou reboco, será
colocada como aditivo?
R: As unidades a serem pintadas não apresentam necessidade de reboco ou
massa adicional.
Acreditamos ter sanado todas as dúvidas que nos foram dirigidas. Sem
mais, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

*José Ricardo Alves de Oliveira
Coord. Licitações

*Original assinado nos autos do processo

