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PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2020 

PROCESSO nº 02.19.00.5952/2020 

 

 

 

 

 

SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME

24.533.613/0001-52, com sede na 

representada neste ato por MARIA EDUARDA BEZERRA MARCOS

portadora da Carteira de Identidade RG nº 56.992.502

presença de Vossa Senhoria, interpor

 

 

 

 

 
ANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTD
pal, 1314 – Higienópolis – Catanduva/SP – CEP: 1

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME

, com sede na Rus Municipal nº 1314 – Higienópolis, Catanduva

MARIA EDUARDA BEZERRA MARCOS, brasileira, solteira, auxiliar de Licitação, 

portadora da Carteira de Identidade RG nº 56.992.502-2 e CPF nº 464.680.078-

presença de Vossa Senhoria, interpor 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

 

Com objetivo de sanar dúvidas em relação ao processo em epígrafe:

                                                

 

S LTDA-ME 
CEP: 15804-025 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ – MA  

SILP CATANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 

Catanduva-SP, CEP 15804-025, 

, brasileira, solteira, auxiliar de Licitação, 

-01, vem, respeitosamente, à 

 

Com objetivo de sanar dúvidas em relação ao processo em epígrafe: 

 

 

 

 

 

 

 

 



SILP CATAND
Rua Municipal, 13

Cumpre dizer inicialmente que é de interesse desta empresa participar neste pregão, porém, o 

menciona em sua Anexo I – Materiais Correlatos, no descritivo técnico do item 2: 

 

2 – Ácido peracético, composição: associado ao peróxido de hidrogênio e ác. Acético, 

concentrações: 5% + 27%, forma física: solução aquosa 

LC 123/06 – Art 48, inciso I). 

 

No que se refere a este item, cabe questionar: 

 

 – Qual o local será utilizado? Ou seja, qual a finalidade de uso do produto?

 – O produto será utilizado para esterilização de máquinas de hemodiálise? 

 

Assim, a peticionária solicita esclarecimento, para não ser restrita de participação, em razão dá não 

informação precisa, pois, necessário se faz, estar bem claro as características de sua composição, finalidade e 

indicação correta dos produtos solicitados, para qu

 

 

 

 
ANDUVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTD
pal, 1314 – Higienópolis – Catanduva/SP – CEP: 1

 

Cumpre dizer inicialmente que é de interesse desta empresa participar neste pregão, porém, o 

Materiais Correlatos, no descritivo técnico do item 2: 

Ácido peracético, composição: associado ao peróxido de hidrogênio e ác. Acético, 

concentrações: 5% + 27%, forma física: solução aquosa –

Art 48, inciso I).  

No que se refere a este item, cabe questionar:  

Qual o local será utilizado? Ou seja, qual a finalidade de uso do produto?

O produto será utilizado para esterilização de máquinas de hemodiálise? 

peticionária solicita esclarecimento, para não ser restrita de participação, em razão dá não 

informação precisa, pois, necessário se faz, estar bem claro as características de sua composição, finalidade e 

indicação correta dos produtos solicitados, para que não haja prejuízo ao Órgão solicitante.

Catanduva, 27 de Julho de 2020. 

                                                

 

S LTDA-ME 
CEP: 15804-025 

Cumpre dizer inicialmente que é de interesse desta empresa participar neste pregão, porém, o Edital 

Materiais Correlatos, no descritivo técnico do item 2:  

Ácido peracético, composição: associado ao peróxido de hidrogênio e ác. Acético, 

– (EXCLUSIVA PARA ME EPP – 

Qual o local será utilizado? Ou seja, qual a finalidade de uso do produto? 

O produto será utilizado para esterilização de máquinas de hemodiálise?  

peticionária solicita esclarecimento, para não ser restrita de participação, em razão dá não 

informação precisa, pois, necessário se faz, estar bem claro as características de sua composição, finalidade e 

e não haja prejuízo ao Órgão solicitante. 


