
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
 

Ref. Pregão Presencial nº 055/2016  
 
Prezados Senhores, 

 

Em atenção ao e-mail de 29/06/2016 às 17:18 h  que informam dúvidas sobre Pregão Presencial supra 
mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos responder: 

 

Pergunta 1 -  ITEM 07 - 6621- ACHOCOLATADO: A EMBALAGEM ESTA ERRADA. TODY E NESCAU 
SÃO DE 400G 

Resposta:  Na descrição do item não esta pedindo marca Tody ou Nescau e sim pacote com 500 gr. 

 

Pergunta 2 -  Item 14 - 17358 - álcool gel : a embalagem correta e de 500ml aprovado pelo inmetro - 
NBR 5991-97, em embalagem de 1l. a embalagem deve ter a data de fabricação, lote e validade. 

Resposta: onde se lê: álcool gel embalagem de 500mlml aprovado pelo inmetro - NBR 5991-97, em 
embalagem de 1l Leia se: álcool gel embalagem de 500ml 

 

Pergunta 3 -  Item 16 - 26102 - sugerimos que peçam marcas pois pelos valores não temos como entre-
gar produtos de qualidade, por exemplo genco e hth. As únicas marcas de 1º linha. 

Resposta: Não iremos solicitar marca, caso o produto ofertado não atenda as necessidades ou não 
forem de qualidade o produto será rejeitado. 

 

Pergunta 4 -   Item 76 - 26101 - sugerimos que peçam marcas pois pelos valores não temos como en-
tregar produtos de qualidade, por exemplo genco e hth. as únicas marcas de 1º linha.  

Resposta:  Não iremos solicitar marca, caso o produto ofertado não atenda as necessidades ou não 
forem de qualidade o produto será rejeitado. 

 

Pergunta 5 -   Item 77 - 8503 - sugerimos que peçam marcas pois pelos valores não temos como entre-
gar produtos de qualidade, por exemplo genco e hth. as únicas marcas de 1º linha. deverá ser colocado 
a quantia de 10kg por balde. 

Resposta:  Não iremos solicitar marca, caso o produto ofertado não atenda as necessidades ou não 
forem de qualidade o produto será rejeitado. E quanto ao tamanho do baldem sim é de 10kg 

 

Pergunta 6 -   Item 162 - 27424 - não existe com este tipo de embalagem de 2lt. as embalagens padrão 
são de 500ml. por exemplo veja vidrex de preferencia com pulverizador. 

Resposta: Na especificação do item não está pedindo veja ou vidrex e conforme pesquisa no mercado 
existe varias marcas de 2 lts como por exemplo: glass cleaner, scotch brite, etc... 

 

Pergunta 7 -   Item 160 - 12515 - limpa alumínio não existe da marca super clean. marca sugerida:  



 

Resposta:  

 
 

Pergunta 8 -   Item 255 - NÃO SUGERIRAM MARCA. VCS IRÃO ACEITAR QUALQUER UMA? 

Resposta: Não, só iremos aceitar produtos de qualidade. 

 

Pergunta 9 -   Item 250 - 26113 - a soda "BEL" não encontra-se mais no mercado,  

Resposta: Se a marca sugerida saiu de linha, favor cotar similar ou superior. 

 

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos 
dando ciência às demais licitantes. 

 

Atenciosamente, 

Wania Macedo 

Coord. De Recursos Materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Original assinado nos autos do processo. 

 


