RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prezado Senhor,

Ref. Pregão Presencial nº 110/2019

Em atenção aos e-mails de 26 e 29 de agosto de 2019 às 08h41min, que informam
dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supramencionado e sobre elas
solicita esclarecimentos, cumpre-nos a responder:
Pergunta: Boa tarde. Solicito o local de entrega dos produtos elencados por meio do
Pregão Presencial 110/2019. (transcrito conforme recebido).
Resposta: Caro Sr. Licitante. Respondendo ao seu questionamento, digo que o
local de entregas, bem como o prazo será definido através de documento a ser
publicado com o nome de “1º Adendo Modificador”. Informo que o mesmo será
publicado na aba “Editais e Licitações” para conhecimento de todos os licitantes;"
Pergunta: ITEM 1: ADUBO QUÍMICO – Adubo Químico, NPK 10 10 10 Granulado,
sacos de 50 KG. Na descrição do item está como sacas de 50kg e na unidade de
medida consta KG gostaríamos de saber qual será a base para o orçamento, o que
deve ser levado em consideração tendo em vista que o edital traz duas informações.
(transcrito conforme recebido).
Resposta: Para responder a este questionamento, informo que por um lapso,
quando da elaboração do termo de referência a unidade de medida saiu como KG
quando o correto seria SC, pois, verificado nos autos todas as cotações foram feitas
em cima do saco de 50kg (cinquenta quilos), portanto, o que será levado em
consideração e o que se refere o valor unitário é ao saco de 50 (cinquenta) quilos.
Pergunta: ITEM 7: 49572- FUNGICIDA OXICLORETO DE COBRE - Qual a
concentração do oxicloreto de cobre? Tendo em vista que hoje o mercado apresenta
vários produtos com o princípio ativo.
Resposta: A concentração do Oxicloreto de Cobre é de 84% (oitenta e quatro por
cento).
Pergunta: ITEM 8: 26127- GLIFOSATO Qual a concentração? Tendo em vista que
hoje o mercado apresenta vários produtos com o princípio ativo.
Resposta: Concentração de 48% (quarenta e oito por cento).
Pergunta: ITEM 10: 49573 – IMIDACLROPRIDO Qual a concentração? Tendo em
vista que hoje o mercado apresenta vários produtos com o princípio ativo.
Resposta: Concentração de 70% (setenta por cento).

Pergunta: ITEM 11: 49574- INSETICIDA FIPRONIL Qual a concentração do
produto? Tendo em vista que hoje o mercado apresenta vários produtos com o
princípio ativo.
Resposta: Concentração de 80% (oitenta por cento).
Pergunta: ITEM 12: 15787- JOGO DE EPI O que deverá conter o “jogo” de EPI?
Tendo em vista que temos EPI que contemplam diferentes itens.
Resposta: O Jogo de EPI contém: touca árabe, jaleco, luva, calça, viseira facial,
respirador, avental e bota
Pergunta: ITEM 18: 14098- SUBSTRATO AGRICOLA – Para produção de mudar
– Vermiculita Este item se refere a kg de Substrato composto com Vermiculita ou a
kg de Vermiculita pura?
Resposta: Este item se refere ao kg de substrato composto com a vermiculita.
Pergunta: ITEM 19: 1578- UREIA – Fertilizante nitrogenado a 45 sacos de 25 kg
Neste item temos duas informações, uma delas está na descrição do item que
menciona 45 sacos de 25kg, enquanto na quantidade e unidade de medida
menciona 12 sacas. Qual quantidade deverá ser considerada? 12 sacas de 25kg ou
45 sacas de 25kg.
Resposta: Deve ser considerado a quantidade de 12 (doze) sacas de 25kg (vinte e
cinco quilos).
Solicitamos que os licitantes e demais interessados procurem pelo 1º adendo
modificador, no qual conterá as retificações que serão feitas nos itens
supracitados.
Sendo assim acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos
solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.
Atenciosamente,

*Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro
*Original assinado nos autos do processo

