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Solicitação de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020

De : Assessoria Jurídica
<assessoria.licitacao@hotmail.com>

Ter, 04 de fev de 2020 09:28

Assunto : Solicitação de Esclarecimento - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 04/2020
Para : Sistema de Pregao - UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020
(Processo Administra vo n°23076.037159/2019-10)
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preços
para eventual aquisição, através de empresa especializada no fornecimento, de EXTINTORES
PORTÁTEIS, SUPORTES E ITENS DE SINALIZAÇÃO (ex ntor de água pressurizada AP 10L, ex ntor de
pó químico seco (PQS) 4Kg, ex ntor gás carbônico (CO2) 6Kg, ﬁta de sinalização vermelha, placa
para sinalização (CO2, PQS e AP), suporte para piso (CO2, PQS e AP)etc.) para atender as
necessidades dos 03 (três) Campi da Universidade Federal de Pernambuco e do Comando do
Exército – Base Administra va do Curado.
Bom dia
Com relação Código de Segurança contra Incêndio e Pânico de Pernambuco só
encontramos no § 1º do art. 35 falando sobre a dimensão da sinalização, está correto?
(0,070m²). Não localizamos as medidas no manual.
"Art. 35. Os ex ntores devem ser devidamente sinalizados, para fácil visualização, permi ndo-se
uma rápida localização e iden ﬁcação do equipamento e de seu agente ex ntor.
§ 1º A sinalização de que trata o presente ar go poderá ser feita através de discos de sinalização
ou setas indica vas, com dimensões mínimas de 0,070 m2, aﬁxados, no mínimo, a 0,50 m acima
do ex ntor e de forma que permitam sua fácil visualização e iden ﬁcação".
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