
 

 

Rua Episcopal, nº 1.575, Centro, São Carlos – SP, Fone/Fax: (16) 3362 1162 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 085/2018 

PROCESSO N.º 12316/2018 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro do ano de 2018, 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 Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios pela empresa G8 
ARMARINHOS, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, 
A FIM DE ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.  
 

“Com referência ao Pregão Eletrônico sob o nº 85/2018, Registro de Preços para eventual aquisição de utensílios 
de cozinha, temos alguns produtos que os preços estimados estão abaixo do valor de mercado para o item. Por 
exemplo, no Lote 3 – Item 7 e 8 – Pratos em inox raso e fundo, com espessura de 0,5 mm. Esse descritivo são 
para produtos de fabricação nacional e produzidos com um aço mais nobre com pouca mistura, ou seja, o aço 
304, que é muito mais caro que os importados que são mais finos e em aço 430 ou outro. Gostariamos de saber 
se aceitaram pelo preço o importado ou teremos que entregar o nacional. 
Os talheres com a espessura mínima de 2,5 mm é muito superior às melhores linhas comerciais encontradas no 
mercado. A espessura de 1,8mm já é a melhor de muitas marcas. Gostaríamos de saber se aceitaram com 
espessura inferior, pois, mesmo essa já é de valor acima do estimado.” 
 
Resposta enviada pela unidade solicitante:  

 

“Diante do questionamento apresentado segue esclarecimentos. 

Item 7 e 8 - Pratos de Aço Inox - Visto que o descritivo do item não menciona o tipo de aço inox a ser utilizado 

serão aceitos produtos com aço inox 430 na espessura de 0,5mm conforme descritivo não prejudicando assim a 

qualidade do item. Vale salientar que após pesquisa realizada foi verificado que o aço inox 430 é frequentemente 

utilizado na produção de utensílios domésticos. 

Talheres com espessura minima de 2,5mm - Após pesquisa realizada foi verificado que as espessuras de 

talheres acima de 2mm, pertencem a talheres de linhas diferenciadas, portanto, com valores mais elevados, 

desse modo serão aceitos talheres com espessura de 1,8mm que são os usuais no mercado e possuem 

qualidade suficiente para o tipo de utilização que serão destinados.” 

 

Tendo em vista a manifestação da unidade em relação a especificação técnica do item “talher”, o certame será 

suspenso para readequação do edital. 

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

para conhecimento público. 

 

Roberto C. Rossato 

Autoridade Competente 
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