
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

 
Ref. Pregão Presencial nº 066/2018 

 

Prezados Senhores, 

Em atenção ao e-mail de 19 de julho de 2018 às 14h48min que informam dúvidas so-
bre condições do Pregão Presencial supramencionado e sobre elas solicita esclareci-
mentos, cumpre-nos a responder: 

 

Pergunta: ITEM 34 ) Na Descrição do edital menciona paraquedista para ele-

tricista, gentileza tirar duvida se é com acessorio dielétrica ou comum, pois 

em caso de cinto para eletricista especifico com ferragem dieletrica o valor 
estimado esta muito abaixo do custo. 

ITEM 52 ) Confirmar se é 220 ou 120 ml. 220 ML 

ITEM 57 ) Informar qual a diluição do intercap ou se ja é pronto para uso. 
Pronto Pra Uso 

ITEM 66 ) Descrição lona 4195 - Informar tamanho, espessura e material da 
mesma ( plástica, vinil, polietileno etc) 

ITEM 67 ) Descrição lona preta - Informar largura do rolo e peso ou micra-
gem do mesmo.  

ITEM 84 ) Informar capacidade do pulverizador plastico 

ITEM 96 ) Informar qual a diluição ou se ja é pronto para uso. 

ITEM 97 ) A descrição menciona galão de 20 litros e 5 litros, qual o correto  
20 Litros 

ITEM 110 ) Informar qual a base da formulação e qual aplicação do veneno. 
- Transcrito conforme recebido. 

 

Resposta: Em atenção ao questionamento dirigido esta Comissão entrou em contato 

com a área técnica solicitante dos itens em questão e obteve as seguintes respostas: 

ITEM 34) Comum. 

ITEM 52) 220ml. 

ITEM 57) Pronto para uso. 

ITEM 66) 8x10, plástica. 

ITEM 67) Lona preta 4x100. 

ITEM 84) Mínimo de 20 litros 

ITEM 96) Diluir 1 litro para 50 litros de água para uso manual e, diluir 1 litro para 100 

litros de água para uso com máquina. 



 

ITEM 110) Aplicação contra Atta sexdens (Saúva-limão), Atta capiguara (Saúva-parda) 

e Atta laevigata (Saúva-cabeça-de-vidro). 

 

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 


