
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE Nº 1. 

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 

Data: 21/07/2014 sessão as 13:30 hs. 

 Não estou encontrando fabricante para este produto, nesta medida: 

ESQUADRIA METALICA –  

Item Nº 1 - JANELAS MAXIM-AR DUPLO VERTICAL COM GRADE 

QUADRICULADA, 140 x 80 x 8 cm (A x L x B). 

Quantidade: 400 

 Poderemos substituir por este modelo? 

Sasazaki (140 x 60 x 8 cm) 

Código = 64.23.316-5 

Altura (cm) = 140 

Largura (cm) = 60 

Batente (cm) = 8.0 

N. Folhas = 2 

 Cordialmente 

 Mario Souza 

TSC Pontual Comercial e Distribuidora Ltda - ME 

Rua Dora, 626, Tres Marias 

Peruíbe/SP - CEP: 11750-000 

(13) 3453-4146 e 3454-1422 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE Nº 2. 

Ref. Ao Processo: 544822 – Pregão 13/2014 – Banco do Brasil 

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 

Data: 21/07/2014 sessão as 13:30 hs. 

 Prezados senhores. 



 Tenho interesse em participar desta licitação, porém necessito de esclarecimento 

relativo a quantidade por cores, pois o mesmo existe uma diferença enorme para cada 

cor... 

Por exemplo, uma cor cinza custa por volta de R$ 60,00 enquanto uma cor preta ou azul 

pode custar quase R$ 1.000,00 o M². 

Gostaria de ter este esclarecimento para poder participar desta licitação. 

 GRANITOS E MÁRMORES – Lote 1 

 Item 1 – Quant. 5000 M² (quant. estimada de imediato = 1200 M²) – (quant. máxima passível 
de adesão = 25000 M²). 

- GRANITO 55 X 55 cm, para piso, espessura padrão uniforme entre 1,5 e 2,0 cm, pigmentação 
e cor uniforme para cada pedido, polimento fino numa face, dimensões com variação máxima 
de ±2 mm, arestas sem falhas e ou quebradiças. Formado por lava vulcânica endurecida, grãos 
de quartzo, pequena quantidade de mica e feldspato fornecido polido e lustrado com mistura 
de chumbo com óxido de estanho (potéia). Cores: cinza, vermelho, verde, amarelo, preto e 
azul, em peças resinadas.  

 Item 2 – Quant. 2000 M² (quant. estimada de imediato = 1150 M²) – (quant. máxima 

passível de adesão = 10000 M²). 

- GRANITO BISOTADO 55 X 74 cm, para fachada, espessura padrão uniforme entre 1,5 e 2,0 
cm, pigmentação e cor uniforme para cada pedido, polimento fino numa face, dimensões com 
variação máxima de ±2 mm, arestas sem falhas e ou quebradiças. Formado por lava vulcânica 
endurecida, grãos de quartzo, pequena quantidade de mica e feldspato fornecido polido, 
lustrado com mistura de chumbo com óxido de estanho (potéia) e bisotado em todas as faces 
de 7 mm. Cores: cinza, vermelho, verde, amarelo, preto e azul / resinado.  

 Item 3 – Quant. 1000 M² (quant. estimada de imediato = 0 M²) – (quant. máxima 

passível de adesão = 5000 M²). 

- MÁRMORE BISOTADO 55 X 74 cm, para fachada, espessura padrão uniforme entre 1,5 e 2,0 
cm, pigmentação e cor uniforme para cada pedido, polimento fino numa face, dimensões com 
variação máxima de ±2 mm, arestas sem falhas e ou quebradiças. Rocha metamórfica, formada 
por carbonato de cálcio e outros componentes minerais que definem sua cor, em diversas 
tonalidades, do branco ao preto. Não pode apresentar fissuras que exijam estuque para uso 
como revestimento, fornecido polido, lustrado com ácido oxálico e bisotado em todas as faces 
de 7mm / resinado.  

 Cordialmente 

 Mario Souza 

TSC Pontual Comercial e Distribuidora Ltda - ME 

Rua Dora, 626, Tres Marias 

(13) 3453-4146 e 3454-1422 



CNPJ: 03.127.904.0001-70 

Insc. Est. 524.054.355.118 

 

Peruíbe/SP - CEP: 11750-000   

TSC Pontual, 

A/C.: Mario Souza 

 Prezado Senhor, 

Transcrevo abaixo as respostas elaboradas pela Diretoria da Secretaria de Engenharia, responsável pela 

especificação técnica dos produtos licitados no Pe-13/2014. 

Quanto às esquadrias: 

"Temos informações que as esquadrias poderão ser produzidas por encomenda. Infelizmente, no 

momento, não poderemos alterar o objeto definido no edital. Atenciosamente. Eng.º Hudson Luiz 

Guimarães" 

Quanto aos granitos: 

"As características definidas para os materiais são aquelas descritas no edital. E como tal, não há a 

previsão de uma cor específica em detrimento de outra. Para piso, será observado, com previsto: 

espessura padrão uniforme entre 1,5 e 2,0 cm, pigmentação e cor uniforme para cada pedido, 

polimento fino numa face, dimensões com variação máxima de ±2 mm, arestas sem falhas e ou 

quebradiças. Formado por lava vulcânica endurecida, grãos de quartzo, pequena quantidade de 

mica e feldspato fornecido polido e lustrado com mistura de chumbo com óxido de estanho (potéia). 

Quanto à cores o licitante poderá ofertar qualquer uma daquelas relacionadas: cinza, vermelho, 

verde, amarelo, preto e azul, em peças resinadas. Observações técnicas que são válidas para todos 

os lotes conforme previamente definido. Atenciosamente En.º Hudson Luiz Guimarães" 

Assim, ficam mantidas todas as especificações constantes do edital em referência. 

--  

Atenciosamente. 

 

Áurea Coutens de Menezes 

Diretora da Secretaria de Licitações e Contratos 

 

 

  

 

 


