
  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autaraguia Municipal 

` Sao Bernardo do Campo, 17 de dezembro de 2018. 

Prezados Senhores, 

Ref.: Pregao Presencial n* 382018. Objeto: Aguisic80, com montagem e instalacao, 
de armêrio deslizante para a Secêo de Graduacêo da Faculdade de Direito de Sao Bernardo 
do Campo. 

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por e-mail pela empresa HUFFIX DO 
BRASIL INDUSTRIA E COMÊRCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA., inscrita no 
CNPJ sob o n* 05.238.556/0001-34.. 

PERGUNTA: 

DAS EXIGÊENCIAS DO TERMO DE REFERÊNCIA: 
1.9. O arauivo deslizante deve ser confeccionado em aco galvanizado, 
em bases com deslocamento lateral sobre trilhos e movimentac&o 
atraves de volante acoplado a sistemas de engrenagens. 

, 

O aco galvanizado é adeguado para fabricac&o de armarios gue ficar&o em contato direto com 
umidade, em ambientes com vapor ou-alto teor de salinidade. 
Os. arguivos deslizantes sêo usualmente fabricados em chapa de aco carbono SAE 
1010/20/45, pois S&o usados dentro de ambientes corporativos com pouca ou nenhuma 
umidade, vapor ou salinidade. As chapas de ago carbono SAE 1020 sêo utilizadas nos 
principais setores produtivos da economia mundial, e em particular. da economia brasileira, 
empregadas na fabricacao de maguinas, ferramentas, baterias, turbinas etc. 
Por todo o exposto e tendo em mira, a defesa do principio da razoabilidade, da isonomia e da 
selecêo da proposta mais vantajosa, solicitamos ao estimado Orgêo gue aceite os armêrios 
deslizantes fabricados e chapa de aco carbono. 

RESPOSTA: 

Cumpre esclarecer due onde se lê: . 

1.9. O ardguivo deslizante deve ser confeccionado em aco galvanizado, 

em bases com deslocamento lateral sobre trilhos e movimentacêo 

atraves de volante acoplado a sistemas de engrenagens. 

Leia-se: , 5 1 

19. O arguivo deslizante deve ser confeccionado em aco' 

fosfatizado, em bases com deslocamento lateral sobre trilhos e 

” movimentac&o através de volante acoplado a sistemas de 

suorenagens 
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