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PREGÃO ELETRÔNICO BASE N.º 20B/0012– PG 

 
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DESLIZANTES, PARA USO NO NÚCLEO DE 
RECURSOS HUMANOS, NÚCLEO FINANCEIRO E ARQUIVO DO BLOCO DA 
SUPERINTENDÊNCIA NA BASE ADMINISTRATIVA DO SESC PANTANAL EM 
VÁRZEA GRANDE/MT. 
 
 

ADENDO I 
 
 

Comunicamos resposta ao questionamento recebido, tempestivamente, 
em relação ao Pregão Eletrônico BASE N.º 20B/0012– PG: 

 
 

1 – As faces do arquivo deslizante, a quantidade de faces, como será 
armazenado, real tamanho do produto, visto que, de acordo com a capacidade 
de armazenamento solicitado, é possível realizar o mesmo em produto com 
uma área menor do que a disponível e figura 1, para o NUCLEO DE RECURSOS 
HUMANOS – NRH. Diante disso, indagamos, se as medidas do arquivo são 
compatíveis com a dimensão disponível, terá que ser com as mesmas medidas 
(tamanho), ou se, de acordo com cada empresa, com os padrões de mercado, 
tomando como base para elaboração de orçamento, podemos fazer para 
atender somente a capacidade solicitada mesmo que “sobre” espaço 
disponível na sala. 
 
Resposta: As medidas fornecidas em projeto são para referência da área disponível 
para instalação do arquivo deslizante, não sendo necessário que o tamanho do 
produto tenha as medidas exatas indicadas. Desta forma a empresa deve se atentar 
a capacidade exigida, cujo arquivo poderá seguir os padrões de medida do 
fabricante, desde que atenda o armazenamento mínimo solicitado, e se encaixe 
dentro área disponível. 
 
 
2 – Devemos fazer o orçamento do arquivo para armazenar a quantidade 
solicitada ou fazer conforme desenho de acordo com edital? 
 
Resposta: Orçar de acordo com a quantidade de armazenamento solicitada, porém, 
o arquivo deve caber dentro da área indicada em projeto, visto que é a área 
disponível para uso do arquivo deslizante. Os projetos que compõem o termo de 
referência, são para orientação da área e local disponível. 
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3 – Gostaríamos de saber as medidas das pastas suspensa, como por exemplo 
largura para podermos orçar adequadamente o projeto. 
 
Resposta: Poderá ser considerada a dimensão de 24x36 cm (altura x largura), 
tamanho padrão de uma pasta. 
 
4 - A capacidade solicitada de acordo com o edital cita de até uma determinada 
quantidade, como devemos interpretar as informações, “de até”, não tem um 
número exato, pois pode ser interpretado para 1 pasta ou 150 e essa 
informação faz diferença no valor final. 
 
Resposta: Considerar como quantidade total necessária de armazenamento, e se 
houver necessidade de variação na quantidade, para adequação aos módulos do 
fabricante, deverá ser para mais e não para menos. Lembrando que os armários não 
podem ultrapassar as dimensões disponíveis em projeto. 
 
5 – As medidas exatas das gavetas? 
 
Resposta: As gavetas podem ter a dimensão de 50x16 cm, com variação de 0,05% 
para mais ou menos. 
 
 
 

Permanecem inalteradas as informações contidas no Instrumento 
Convocatório e seus anexos, desde que não conflitem com o disposto neste 
Adendo. 

 
Várzea Grande/MT, 12 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 

Comissão de Licitação 
Estância Ecológica Sesc Pantanal 


