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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 

Processo N.º 019/2023 

Referência: Pregão Eletrônico 011/2023 

Peticionante: Giovani Los- CNPJ 41.465.151/0001-00 

 

 

Trata-se de pedido de esclarecimento, interposto por Giovani Los - CNPJ 

41.465.151/0001-00, doravante denominada PETICIONANTE, ao Edital do Pregão 

Eletrônico n.º 011/2023, objetivando a escolha da proposta mais vantajosa para a 

futura e eventual aquisição de lacres para supressão do fornecimento de água e 

adesivo para PVC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 

Edital e seus anexos. 

 

1. DA ADMISSIBILIDADE 

Nos termos do estatuído no item 24 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n° 

011/2023, é assegurado a qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar ao 

Pregoeiro esclarecimentos, providências ou até mesmo impugnar o ato convocatório, 

no prazo estabelecido, qual seja de até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 

a realização da sessão pública do Pregão. 

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado pela 

PETICIONANTE, no dia 21/03/2023, às 16:23h. Neste sentido, conhecemos o 

requerimento de esclarecimento ao Edital de Licitação, ao qual passamos a apreciar 

e nos posicionar, dentro do prazo legal estabelecido no Instrumento Convocatório. 
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2. DA SOLICITAÇÃO E RESPOSTA 

Os questionamentos suscitados pela PETICIONANTE e as correspondentes 

respostas são as seguintes: 

Prezados, muito boa tarde 

“Ref ao item 1 --> Adesivo plástico para PVC utilizado para promover a união entre 

tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio. Cor: azul (para verificação 

se a soldagem foi realizada); 

Gostaria de solicitar se poderá ser aceito o adesivo com a cor transparente? 

Verificando com a renomada marca Tigre (1ª LINHA) o adesivo cor azul foi 

descontinuado de produção. 

 

Aguardo. 

 

Att 

Giovani” (sic) 

 

RESPOSTA: 

Em atenção ao postulado pelo PETICIONANTE, esta administração realizou as 

diligências necessárias a dirimir a dúvida suscitada. 

Foi realizado contato com algumas das principais marcas do mercado e verificado 

que, de fato, o produto na cor azul teve sua fabricação descontinuada. 

Assim, por razões de interesse público e conveniência, e ainda observadas às normas 

de regência, entendemos que tal solicitação merece prosperar, cabendo nova 

análise quanto as especificações do material a ser adquirido, para que haja 

compatibilidade com o mercado. 
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Isto posto, dê ciência à PETICIONANTE do conteúdo deste expediente, com a 

publicação do mesmo e continuidade dos trâmites relativos ao procedimento licitatório. 

 

Lambari, 23 de março de 2023. 

 

 

 

______________________ 

Adalberto Luiz da Silva 

Pregoeiro 


