SEGUE RESPOSTA FORMULADA PELA UNIDADE TÉCNICA DESTE REGIONAL AO QUESTIONAMENTO
APRESENTADO PELA EMPRESA TRIENG ENGENHARIA, COM RELAÇÃO A DÚVIDA NO EDITAL DA TP
03/2018.
LUCAS C GOMES
CPL
QUESTIONAMENTO:
iATT.: COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Prezados,
Interessados em participar no certame em epígrafe, solicitamos, se possível, o envio dos projetos/detalhes
das esquadrias.
Em tempo, favor esclarecer:
ITEM – 1 . PAINEL EM PELE DE VIDRO
1. Painel central da fachada em pele de vidro (strutural glazing), em quadrantes, encaixilhados, fixos,
laminado 4+4, com PVB (polivinil butisol) na cor verde, composta por perfiz extrudados de alumínio
em liga 6060 ou 6063, sem anodização ou pintura, na cor natural, sistema Glazing, acompanhado de
borrachas e fita dupla face da marca 3M como referência ou equivalente, aplicadas na colagem dos
vidros.(ver Anexo II). Seguir Normas ABNT vigentes. Garantia: mínima de 05(cinco) anos.
Para maior conforto , e dispersão do calor , Pele de Vidro, se faz a utilização de vidros refletivos. O vidro
informado na especificação é verde.
Favor esclarecer essa informação, pois o vidro refletivovo é de valor à maior que o vidro translúcido.
Att,
Engª Lia Marcia T. Andrade
71 3052-7006 / 71 99319-4084
www.triengenharia.com.br
RESPOSTA:
Prezados, boa tarde.
Em contato com a Arquiteta Luciana Breda, para o Item - 1. Painel em Pele de Vidro, o vidro não será refletivo e sim o
já especificado: Painel central da fachada em pele de vidro (strutural glazing), em quadrantes, encaixilhados, fixos,
laminado 4+4, com PVB (polivinil butisol) na cor verde, composta por perfiz extrudados de alumínio em liga 6060 ou
6063, sem
anodização ou pintura, na cor natural, sistema Glazing, acompanhado de borrachas e fita dupla face da marca 3M
como referência ou equivalente, aplicadas na colagem dos vidros.(ver Anexo II). Seguir Normas ABNT vigentes.
Garantia: mínima de 05(cinco) anos.
At.te
Erivaldo Souza
Engenharia/SMR/TRE-AL

