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Taubaté, 07 de dezembro de 2018.

Questionamento e esclarecimento Pregão 49/18

“Aquisição de Insumos para atendimento dos convênios Creche e Oficineiros”
QUESTIONAMENTO:

o

1) QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: “Gostaria de expor uma duvida relativo ao edital
de pregão presencial 49/2018 cujo objeto refere-se a uma aquisição de insumos para
atendimento dos convênios creches e oficineiros , sendo a dúvida sobre o produto do item 75 (
bico de mamadeira ) aonde no descritivo do mesmo encontra-se medidas relativas a mamadeira
e não em conformidade com o próprio bico de mamadeira, pois se levarmos em conta as
medidas de 246x100x71 estamos tratando de um bico de mamadeira de 24,6 centímetros , o que
o torna do mesmo tamanho de uma mamadeira . Com isso gostaria de esclarecer tal dúvida com
extrema urgência para que possamos participar do pregão ofertando o melhor produto possível
para esse item.”
RESPOSTA: Onde se Lê: bico de mamadeira em silicone para mamadeira com capacidade de
260 ml, em polipropileno, bico de silicone selhemante aos seios da mão, livre de bisfenol,
dimensões do produto de 246x100x71mm (as medidas poderão variar a menor ou maior em até
3%). Totalmente desmontavel e selo inmetro.

Leia-se:
Bico de mamadeira em silicone, para mamadeira, com capacidade de 260 ml, em polipropileno;
bico de silicone semelhante aos seios da mãe, livre de bisfenol, cujas dimensões do produto
sejam compatíveis às mamadeiras com as respectivas dimensões: 246x100x71mm (as medidas
da mamadeira poderão variar a menor ou maior em até 3%); totalmente desmontável e selo
inmetro
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2) QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: “Nos itens 48, 49, 50, 51 e 52 FILÓ é solicitado
no descritivo “PEÇA COM 20 METROS”, o padrão de mercado é “PEÇA COM 50 METROS.
Poderá ser entregue quantidade proporcional?”
RESPOSTA: Sim, poderá ser entregue 24 peças com 50 metros.

3) QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: “No item 64 TECIDO MORIM é
solicitado “PEÇA COM 10 METROS”, o padrão de mercado é “PEÇA COM 50 METROS.
Poderá ser entregue quantidade proporcional?”
RESPOSTA: Sim, poderá ser entregue 50 peças com 50 metros.
4) QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: “Tecido Morim a largura solicitada no descritivo é
de 70 cm. O padrão de mercado varia entre 70cm e 80 cm, pode-se entregar na medida de 80
cm?”
RESPOSTA: Sim, desde que a metragem total seja atendida.

5) QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: “Tecido Morim, é solicitado no descritivo 100%
algodão, porém o que se encontra no mercado é: 75% algodão e 25% poliéster, poderá ser
entregue na composição 75% algodão e 25% poliester?
RESPOSTA: Sim.
6) QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: “Item 73 – Gostaríamos de saber se haverá uma
tolerância na medida do caderno solicitado de +/- 2mm, para que haja uma maior oferta, tendo
uma maior abrangência de marcas no mercado, pois marcas conhecidas como Tilibra, Foroni,
Credeal, São Domingos... têm as medidas 140mmx200mm.”
RESPOSTA: “Podemos incluir 2 mm como tolerância nas dimensões, para mais e para menos,
haja visto que só encontramos duas marcas que atendem às especificações atuais”
7) QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: “Gostaria dos valores estimados dos itens do
pregão 49/2018”.
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RESPOSTA: Os valores estimados já estão contidos no edital – Anexo III.
8) QUESTIONAMENTO DA EMPRESA: “Item 60 – Gostaríamos de saber se haverá uma
tolerância na medida do giz, ou se houve um equívoco em seu descritivo, pois conforme
informado anteriormente este giz, não possui 8cm de altura, mas sim aproximadamente 7cm.”
RESPOSTA: O comprimento do giz deverá ser de no mínimo 6,8 cm.

Marcos Juvêncio da Silva
Pregoeiro

