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BIOLAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

Á 

Superintendência Municipal de Licitações – SML 

Sra. KÁTIA MENEGATTI ARRUDA DE MAGALHÃES – Pregoeira 

 

 

Ref.: 

Pregão eletrônico nº  151/2019/SML/PVH 

Processo Administrativo: 08.00318/2019 

 

 

Sra. Pregoeira, 

 

 

A empresa BIOLAR Importação e Exportação Ltda, com sede em Rio Branco/AC, interessada na participação no 

pregão em referência, através de seu representante infra assinado e devidamente identificado através da procuração 

anexada a este, vem a presença desta digna Superintendência solicitar esclarecimentos quando ás exigências contidas 

na descrição dos itens abaixo relacionados: 

 

ITEMS 01 e 02, destinados a ampla concorrência e participação exclusiva de EPP/ME, respectivamente:  
 
“Caixa térmica 30 litros com termômetro digital de máxima e mínima acoplado na caixa, com qualidade total e 
segurança, a nova caixa térmica monitora e apresenta a temperatura interna e sua oscilação, através do termômetro 
de máxima e mínima, trazer em sua composição o isolamento térmico, além de ser leve, atóxica e de fácil 
higienização, modelo compacto de 30 litros, possui alça rígida com trava de segurança que impede a abertura 
acidental da tampa e permite total vedação, e duas rodas de borracha maciça para atender o parâmetro ergonômico 
quanto a saúde do trabalhador, produzido em material de alta resistência, revestimento interno em poliuretano (PU) 
que auxilia no isolamento térmico, temperatura externa através de  cabo e  sensor, função ºC/ºF, imã de fixação em 
objetos metálicos, resistência a água, alça em PP (polipropileno), parede Interna Em PS (poliestireno), parede 
Externa Em PAD (polietileno De Alta Densidade), Entre Paredes De PU (poliuretano), Acabamento Dobradiças   Na   
Tampa,   faixa de utilização-50ºC+70ºC/ºF,  precisão ±1ºC/ºF, resolução 0,1ºC escala de- 20ºC+50ºC e ±2 para cima 
de 50ºC,  pilha 1x 1,5 AA. “ 
 
Quanto a exigência de “Caixa térmica 30 litros” apresentada no descritivo acima, informamos que nossa empresa 
buscou incansavelmente por empresas que ofertassem o produto constante dos itens 01 e 02 nesta apresentação(30 
litros), no entanto, encontramos no mercado somente nas apresentações de 28, 32, 34, 35 e 38 litros. Face a isto, 
solicitamos vistas ao processo objetivando identificar nas cotações prévias para estimativa de preços realizada por 
esta administração possíveis fabricantes que ofertassem o produto nesta apresentação e não encontramos ali 
quaisquer cotações que indicassem a existência no mercado de CAIXAS TERMICAS COM CAPACIDADE DE 30 
LITROS.  
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Pelo exposto, sugerimos que a descrição dos objetos constantes dos itens 01 e 02 do termo de referência sejam 
revistas, pois, da forma como esta, existe a possibilidade destes  no momento da realização do pregão eletrônico 
resultarem fracassados ou desertos. 
 
Em caso de alteração na descrição dos objetos em questão, sugerimos afim de aumentar as ofertas de produtos 
neste Pregão, que, sejam analizadas também a real necessidade de exigências como “tampa com dobradiças” e “imâ 
para fixação de objetos metálicos” visto que, a oferta no mescado de produtos com estas caracteerísticas e limitada, 
podendo frustrar o carater competivido quando da realização do certame licitatório. 
 
Sem mais, ao tempo que expressamos nossos votos de distinta consideração a esta Superintendência, nos 
colocamos a disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
 

Rio Branco/AC, 05 de dezembro de 2019. 
 

 
Respeitosamente, 
 
 

 
 
Sergio Luiz Ghinzelli 
 




