
 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 
 

Ref. Pregão Presencial nº 058/2017  
 
 

 
Prezados Senhores, 

Em atenção ao e-mail de 20/07/2017 às 09h29min que informam dúvidas sobre especi-
ficações de alguns itens do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita 
esclarecimentos, cumpre-nos a responder: 

 

Vale ressaltar que esta Comissão não é encarregada pela elaboração do Termo de 
Referência e especificações dos produtos. Através de solicitação enviada ao Setor de 
Compras desta Prefeitura, este nos repassou as seguintes informações acerca das dú-
vidas dos Senhores. 

 

Pergunta 1: “3659 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS - medidas aproximadas: 
1330x466x500 mm, fechadura sistemas de deslizamento das gavetas - ( trilho telescó-
pico) puxadores embutidos. Cor cinza. 
 
No descritivo desde item não esta especificado a espessura da chapa, não informa se 
é chapa 24 (chapa espessa, resistente e com durabilidade maior) chapa 26 ( chapa 
extremamente fina com baixa resistência e durabilidade) essa informação é necessária 
pois incide diretamente no preço do produto. ” (Transcrito conforme recebido) 
 
Resposta 1: Chapa 24. 

 

Pergunta 2: “16142 - BEBEDOURO DE COLUNA INDUSTRIAL INOX 
No descritivo não é informada a descrição completa do produto não fica claro se o 
mesmo é bebedouro de coluna para garrafão, ou se é bebedouro de coluna é com re-
servatório interno, não é informada a voltagem do produto, não é informada a potência 
desejada, não é informada a capacidade de refrigeração do produto.” (Transcrito con-
forme recebido) 
 
Resposta 2: Bebedouro de coluna para garrafão, voltagem: 110 v/220v(bivolt), capaci-
dade do reservatório (l): 2,0. 

 

Pergunta 3: “5531 - ESTANTE DE AÇO - COM 06 PRATELEIRAS DE 30 CM DE 
PROFUNDIDADE. COR CINZA 
No descritivo desde item não esta especificado a espessura da chapa, não informa se 
é chapa 24 (chapa espessa, resistente e com durabilidade maior) chapa 26 ( chapa 
extremamente fina com baixa resistência e durabilidade) essa informação é necessária 
pois incide diretamente no preço do produto.  



 
Não informa exatamente as medidas do produto, não informa a altura x largura x com-
primento exato.” (Transcrito conforme recebido). 
 
Resposta 3: Chapa 24, com as seguintes medições: 2,00 X 0,92 X 0,30 CM. 
 
 
Pergunta 4: “10568 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 
No descritivo não informa as medidas do produto, o diâmetro do tampo a altura da me-
sa, não informa se o tampo deve ser de 15 - 25 -30 -35 ... mm, não informa se os pés 
da mesa deve ser de madeira ou pés em aço.” (Transcrito conforme recebido). 
 
Resposta 4: O tampo deve ser de 25MM, com as seguintes medidas: (L) 1,100 X (P) 
1,100 X (A) 0,73 CM. Pés de madeira. 
 
 
Pergunta 5: “36227 - PURIFICADOR DE AGUA 
No descritivo não informar qual a potencia do produto, não informa a voltagem a capa-
cidade de refrigeração.” (Transcrito conforme recebido). 
 
Resposta 5: Quanto à voltagem o material deverá ser BIVOLT, capacidade de refrige-
ração de 1500(Mil e quinhentos) litros e potência de 80W. 
 
 

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

 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
 

*José Ricardo Alves de Oliveira 
Coord. Licitações 

 
 

 
 

*Original assinado nos autos do processo 
 


