
QUESTIONAMENTO 01: 
 
O vidro da janela é fixo? 
 
RESPOSTA: As esquadrias são em estrutura metálica com vidro duplo (incolor) 
com película, sendo considerado espessura de 2mm cada folha, janelas com 
mecanismo de rolamento ,e respectivas ferragens. Todas as esquadrias terão o 
fechamento realizado pela parte interna do container e externamente por 
grades confeccionadas com tubo em perfil em ferro quadrado (20x20mm) com 
o acabamento na mesma cor da superfície externa do container. 
 
QUESTIONAMENTO 02: 
 
A porta de vidro é de abrir ou correr? 
 
RESPOSTA: A porta interna é de abrir em vidro temperado 08mm  com medida 
de 2.00x2.20m (sistema de 02 folhas com abertura para o lado externo). 
 
QUESTIONAMENTO 03: 
 
Será fornecido pela contratante o adesivo? Se não favor encaminhar a arte.  
 
RESPOSTA: Não. O adesivo deverá ser fornecido pela contratada. Todos os 
contêineres deverão receber aplicação de adesivo tipo recorte em vinil com 
impressão digital e com espessura mínima de 0,08mm, produzido com material 
adesivo, sendo auto-colante (cola-fria). 
Deverá ser apresentada uma amostra do material a ser confeccionada a arte 
disponibilizada pela CONTRATANTE, sendo esta em arquivo eletrônico de alta 
resolução; 
 
QUESTIONAMENTO 04: 
 
Quais serão os lugares que serão colocados os adesivos?  
 
RESPOSTA: Deverá ser instalado o adesivo de personalização em todas as 
fachadas do contêiner com base nas pranchas 02 e prancha 03 no Anexo I.   
 
QUESTIONAMENTO 05: 
 
Deve ser considerada rampa de acesso? Se sim quais medidas. 
 
RESPOSTA: O acesso ao container deverá ser feito por meio de rampa metálica 
em aço estrutural galvanizado, chapa xadrez dobrada, esp. Min. 3mm, pintura 
epóxi sobre fundo antiferruginoso, mínimo duas demãos fartas, de forma a 
tender a NBr 9050/15. Esta deverá chegar ao patamar mínimo de 0.34m (piso 
interno), destacando que poder haver alteração de nível conforme projeção do 
terreno. 



A rampa possui um lance (i:8%) de 4250x1250mm e um patamar que dá 
acesso a parte interna do contêiner, verificar na prancha 01 do Anexo I.  
Os pisos e patamares serão executados em chapas antiderrapantes. A cor será 
definida pela Fiscalização. 
 
QUESTIONAMENTO 06: 
 
Qual o acesso para fechar a porta basculante da janela? 
 
RESPOSTA: Todas as janelas são com mecanismo de rolamento com 
acionamento realizado apenas pela parte interna do container. Vide 
questionamento 01. 
 
QUESTIONAMENTO 07: 
 
Qual o piso e revestimento utilizado no banheiro? 
 
RESPOSTA: Para o Banheiro do Container→ Piso Paviflex pçs de 30x30x3mm 
considerar rodapé e seus perfis e entradas de porta Marcas TARKETT THRU ou 
similares e paredes revestidas em forro de PVC . 
Para área de circulação do Container→ Piso Vinílico réguas 1.200x150x3mm 
considerar rodapé e seus perfis entradas de porta Marcas TARKETT THRU ou 
similares e paredes com revestimento em forro de PVC . 
 
QUESTIONAMENTO 08: 
 
Onde ficarão as baterias das placas fotovoltaicas? 
 
RESPOSTA: Armazenadas no ambiente, denominado “depósito”. 
 
QUESTIONAMENTO 09: 
 
Será necessário fazer fundação? Se sim como deverá ser elaborada? 
 
RESPOSTA: Não, mas será necessário sistema de nivelamento que atenda o 
projeto. 
 
QUESTIONAMENTO 10: 
 
Especificação de equipametos? 
 
RESPOSTA: 5.10. A alimentação deve ser por placa fotovoltaica com todo o 
sistema instalado com banco de baterias e pronto para funcionamento 
completo do escritório-contêiner conforme projetos do anexo I, sendo previstos 
os seguintes equipamentos para cada contêiner: 01 (um) ar condicionado 
28.000Btu’s, 01 (um) frigobar de 30L, 01 (um) bebedouro, 01 (um) micro-ondas 
de 21L, 01 (uma) impressora multifuncional A3 (600W), 01 (um)  workstation 2× 
Intel Xeon E5-2630 v4 ou superiores (dois processadores Xeon E5), 32 GB ou 64 



RAM ou superior, Monitor 15” (mínimo), WQHD 16:9 ou 4K Ultra HD, AMD 
FirePro W5100 4GB ou superior (cons.: 1800W), 03 notebooks Intel Core i7-
4930MX 3.10GHz ou superior, 16 GB RAM (mínimo), NVIDIA Quadro K5100M ou 
superior, Monitor 15” (mínimo) Full HD (1920×1080) ou superior (100W) e 02 
notebooks padrão  word/excell com monitor 15” (mínimo) Full HD 
(1920×1080) ou superior (80W). 
O acesso ao internet será via rádio. 
 
QUESTIONAMENTO 11: 
 
Favor encaminhar o tamanho da área onde ficará as unidades e esclarecer se a 
área é plana. Se possível encaminhar fotos onde ficarão os containers. 
 
RESPOSTA: A definição de locação do contêiner se feita posteriormente. A 
orientação é que se instalem os contêineres em área planas ou que demandem 
o mínimo de nivelamento ou sistema de elevação para a instalação da 
estrutura de forma atender o projeto. 
 
QUESTIONAMENTO 12: 
 
Sobre impossibilidade de energia através de placa fotovoltaica ( Alimentar 
simultaneamente : Ar condicionado 28.000 Btus , Bebedouro, Frigobar, 
computadores )? 
 
RESPOSTA: O consumo de energia do container será de acordo com a área 
destinada para a locação das placas fotovoltaicas. Os equipamentos não irão 
funcionar simultaneamente. 
 
 
 
 
 
 
 


