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Taubaté, 07 de dezembro de 2017.

Questionamentos e esclarecimentos do Pregão 18/17

"Aquisição de Insumos para atendimento dos convênios Creche 2 e

Oficineiros"

QUESTIONAMENTOS:

1) QUESTIONAMENTO: "103 ~ caneta hídrocor ponta grossa com comprimento aproximado de 130mm-
(serão realmente 3.000 caixas com 12 cores) Valor de R$47.190,OO???

RESPOSTA: "Valor correto. O valor de cada caixa com 12 é R$ 15,73."

2) QUESTIONAMENTO: "149 e 150 - refilde cola quente em silicone bastão fino e grosso - (serão

realmente 2.000 quilos de refil de cola) Valor de R$75.540,OO???

RESPOSTA: "Valor correto. (Vide alteração de quantidade dos itens)"

3) QUESTIONAMENTO: "191 papel cartão pede pacote com 20 folhas, porém o valor (R$1,53) é da folha e
não de pacote. Favor esclarecer se o correto é pacote ou folha.

RESPOSTA: "O correto são pacotes com 20 folhas, com valor de R$ 30,60 por pacote."

4) QUESTIONAMENTO: "Itens 245 e 246 o valor está correto?

RESPOSTA: "O valor do rolo com 50 metros é R$ 63,91, totalizando R$ 3.195,50."
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5) QUESTIONAMENTO: "Item 27 - a unidade de medida é caixa?

RESPOSTA: "A unidade de medida correta é peça."

6) QUESTIONAMENTO: "Item 47 - o rolo é com 12 ou 10 mestras?

RESPOSTA: "O rolo é com 12 metros."

7) QUESTIONAMENTO: "Itens 124 a 128 - Só se encontra pacote com 50, será aceita entrega
do produto proporcional?

RESPOSTA: "Alteramos para a unidade de medida folha, não mais pacote."

8) QUESTIONAMENTO: "Itens 129 a 135 - Pacote padrão com 20 folhas, será aceita entrega
do produto proporcional?

RESPOSTA: "A unidade de medida que conta no edital é pacote com 20 folhas."

9) QUESTIONAMENTO: "Itens papel cartão - O tamanho encontrado no mercado é 48x66,
haverá tolerância no tamanho?

RESPOSTA: "O setor requisitante manteve o tamanho solicitado originalmente, sem tolerância
(50x70)"

ESCLARECIMENTOS:

1) ESCLARECIMENTO: A discrepância de valores de itens idênticos no pregão se deve a

utilização dos valores máximos previstos em cada convênio ao qual se referem os itens. Não é

possível a adequação de valores desses itens por determinação da Secretaria da Educação da

Prefeitura e do Núcleo de Gestão de Convênios da Universidade.
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2) ESCLARECIMENTO: Houve alteração de quantidade dos itens constantes do Anexo r do
edital diante de solicitação posterior do Núcleo de Gestão de Convênios da Universidade .
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