
Licitação (Inconfidentes) <licitacao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br>

Diligência Pregão 6/2022 Campus Inconfidentes - Itens 8 e 25 - Dúvida sobre embalagem
3 mensagens

Licitação (Inconfidentes) <licitacao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br> 2 de junho de 2022 15:43
Para: Tecaminas Comercio <tecaminas@yahoo.com.br>

Boa tarde!

Essa empresa está participando do Pregão Eletrônico 6/2022 do Campus Inconfidentes, UASG 158305.

Entre outros itens da licitação, essa empresa apresentou as propostas abaixo para os itens 8 e 25, que se referem a mesmo produto.

Item 8

11.163.447/0001-06 TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 5  124,0000  
01/06/2022

09:22:02:173

Consultar

Marca: SELECT 240

Fabricante: ARISTA

Modelo / Versão: LITRO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cletodim, concentração 24% P/V, forma física: concentrado emulsionável, número de
referência química: CAS 99129-21-2. Registrado para cultura do café, classificação toxicológica - categoria 5: produto
improvável de causar dano agudo, classificação do potencial de periculosidade ambiental III - produto perigoso ao meio
ambiente, formulação: concentrado emulsionável (EC), modo de ação: sistêmico, pré-emergência, pós-emergência.

Item 25

11.163.447/0001-06 TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 6  114,5000  
01/06/2022

10:04:31:700

Consultar

Marca: SELECT 240

Fabricante: ARISTA

Modelo / Versão: LITRO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cletodim, concentração 24% P/V, forma física: concentrado emulsionável, número de
referência química: CAS 99129-21-2. Registrado para cultura do café, classificação toxicológica - categoria 5: produto
improvável de causar dano agudo, classificação do potencial de periculosidade ambiental III - produto perigoso ao meio
ambiente, formulação: concentrado emulsionável (EC), modo de ação: sistêmico, pré-emergência, pós-emergência.

Há questionamento de outra licitante informando que o padrão de entrega para os produtos acima é galão de 5 litros, para justificar a
aceitação da proposta dela.
Embora essa empresa ainda não seja a melhor classificada para esses, solicito que confirmem se a unidade de fornecimento (Litro) foi
informada somente para se referir ao preço unitário ou se, no caso de ser vencedora desses itens, poderá realmente entregar em
embalagem de 1 litro, que é a forma de fornecimento exigida no edital.

No caso de a embalagem para entrega ser de 1 litro, ainda haverá oportunidade de os outros licitantes concordarem em fornecer dessa
forma. No caso de não concordarem, provavelmente chegaremos às propostas dessa empresa.

Certo da colaboração dessa empresa em nos fornecer essas informações, aguardo retorno.

Obrigado!

Atenciosamente,

Fernando Jacometti Soares (Pregoeiro)
Setor de Licitações do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sul de Minas Gerais - Campus Inconfidentes - UG 158305
Fone: 35 3464 1200 - Ramais 9125 (Briza) e 9144 (Fernando) 
E-mail: licitacao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br
CNPJ: 10.648.539/0004-58 - Inscrição Estadual: 00155.6236.02-33
Praça Tiradentes, 416, Centro, CEP 37.576-000, Inconfidentes, MG
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Tecaminas Comercio <tecaminas@yahoo.com.br> 2 de junho de 2022 16:29
Responder a: Tecaminas Comercio <tecaminas@yahoo.com.br>
Para: "Licitação (Inconfidentes)" <licitacao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br>

Boa tarde Fernando conseguimos sim entregar este produto na embalem de litro. 

Qualquer dúvida estamos a disposição. 

Atenciosamente,

Tarcísio

Teca Tecnologia e Comércio Ltda.
CNPJ 11.163.447/0001-06
I.E. 0014150210047
RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, N° 33
BAIRRO: OURO PRETO 
LAVRAS-MG    CEP: 37.207-600   
TELEFAX (35) 3821 8983     
Email: tecaminas@yahoo.com.br

Em quinta-feira, 2 de junho de 2022 15:42:55 BRT, Licitação (Inconfidentes) <licitacao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br> escreveu:

Boa tarde!

Essa empresa está participando do Pregão Eletrônico 6/2022 do Campus Inconfidentes, UASG 158305.

Entre outros itens da licitação, essa empresa apresentou as propostas abaixo para os itens 8 e 25, que se referem a mesmo produto.

Item 8

11.163.447/0001-06 TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 5  124,0000  
01/06/2022

09:22:02:173

Consultar

Marca: SELECT 240

Fabricante: ARISTA

Modelo / Versão: LITRO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cletodim, concentração 24% P/V, forma física: concentrado emulsionável, número de
referência química: CAS 99129-21-2. Registrado para cultura do café, classificação toxicológica - categoria 5: produto
improvável de causar dano agudo, classificação do potencial de periculosidade ambiental III - produto perigoso ao meio
ambiente, formulação: concentrado emulsionável (EC), modo de ação: sistêmico, pré-emergência, pós-emergência.

Item 25

11.163.447/0001-06 TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 6  114,5000  
01/06/2022

10:04:31:700

Consultar

Marca: SELECT 240

Fabricante: ARISTA

Modelo / Versão: LITRO

Descrição detalhada do objeto ofertado: Cletodim, concentração 24% P/V, forma física: concentrado emulsionável, número de
referência química: CAS 99129-21-2. Registrado para cultura do café, classificação toxicológica - categoria 5: produto
improvável de causar dano agudo, classificação do potencial de periculosidade ambiental III - produto perigoso ao meio
ambiente, formulação: concentrado emulsionável (EC), modo de ação: sistêmico, pré-emergência, pós-emergência.

Há questionamento de outra licitante informando que o padrão de entrega para os produtos acima é galão de 5 litros, para justificar a
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aceitação da proposta dela.
Embora essa empresa ainda não seja a melhor classificada para esses, solicito que confirmem se a unidade de fornecimento (Litro) foi
informada somente para se referir ao preço unitário ou se, no caso de ser vencedora desses itens, poderá realmente entregar em
embalagem de 1 litro, que é a forma de fornecimento exigida no edital.

No caso de a embalagem para entrega ser de 1 litro, ainda haverá oportunidade de os outros licitantes concordarem em fornecer dessa
forma. No caso de não concordarem, provavelmente chegaremos às propostas dessa empresa.

Certo da colaboração dessa empresa em nos fornecer essas informações, aguardo retorno.

Obrigado!

Atenciosamente,

Fernando Jacometti Soares (Pregoeiro)
Setor de Licitações do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sul de Minas Gerais - Campus Inconfidentes - UG 158305
Fone: 35 3464 1200 - Ramais 9125 (Briza) e 9144 (Fernando) 
E-mail: licitacao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br
CNPJ: 10.648.539/0004-58 - Inscrição Estadual: 00155.6236.02-33
Praça Tiradentes, 416, Centro, CEP 37.576-000, Inconfidentes, MG

Licitação (Inconfidentes) <licitacao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br> 2 de junho de 2022 16:31
Para: Tecaminas Comercio <tecaminas@yahoo.com.br>

Muito obrigado por responder, Tarcísio!

Atenciosamente,

Fernando Jacometti Soares
Setor de Licitações do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sul de Minas Gerais - Campus Inconfidentes - UG 158305
Fone: 35 3464 1200 - Ramais 9125 (Briza) e 9144 (Fernando) 
E-mail: licitacao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br
CNPJ: 10.648.539/0004-58 - Inscrição Estadual: 00155.6236.02-33
Praça Tiradentes, 416, Centro, CEP 37.576-000, Inconfidentes, MG
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