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Prefeitura Municipal de São Carlos 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2019 

PROCESSO N.º 1963/2018 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de março do ano de 2019, às 16h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao 
Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos encaminhado via e-
mail a esta Seção de Licitações pela empresa PAMP & VAMD COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP, situada na Rua Casarejos, 583 – 
Vila Mogilar, Mogi das Cruzes, SP, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO.   
 
“O anexo IV – Termo de Referência Memorial Descritivo, traz os itens a serem registrados através do presente pregão. Descreve 
fraldas geriátricas e infantis, no tocante as fraldas infantis temos dois descritivos diferentes para cada tamanho, uma vez que, na 
página 20 nos solicita uma fralda com formato anatômico, fitas adesivas tipo abre e frecha, indicador de umidade e demais 
características, já na página 21 não menciona a necessidade da fralda ter formato anatômico e indicador de umidade. Sendo assim, 
qual descritivo devemos levar em consideração o condido na página 20 ou contido na página 21?” 
  

Tendo em vista que a informação completa consta do descritivo da página 20 e que os itens da página 21 são apenas 

resumos do descritivo geral, o descritivo da página 20 é o oficial e que deverá ser observado para efeitos de proposta. 

 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 

conhecimento público. 

 

 

 

 

Roberto C. Rossato 

Autoridade Competente 

 

 

 

 

 

 

  Hicaro Alonso                                                  Fernando J. A. de Campos 

      Pregoeiro                                                                        Membro 


