
 

 

Rua Visconde de Itaborahy, 845, Amaralina Empresarial, Amaralina, CEP 41900-000– Telefone 3103-7540 

www.flem.org.br 
 

Esclarecimento nº 01 

Processo: 03594/17 

Pregão Eletrônico nº 008/2017 

 

Objeto: Contratação de serviços de pessoa jurídica para fornecimento de insumos agrícolas para 

as atividades do Kit Restauração nas microbacias beneficiadas, localizadas nos municípios alvo do 

Projeto, obedecidas às especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

 

QUESTIONAMENTO 

Tendo em vista compor os preços para o pregão 08/2017, solicito esclarecimento diante a os itens 

colocado abaixo para estarmos calculando a logística. 

 

1º - Essa quantidade especificada no edital será entregue em cada comunidade ou seria esse 

quantitativo dividido pelo número de municípios? 

 

Insumos Unidade Qtd/05 hectares 

Composto Orgânico à base de esterco de gado curtido m³ 100 

Fosfato Natural de gafsa, araxá ou irecê ou pó de rocha kg 10000 

Isca Formicida à base de Sulfluramida kg 50 

Calcário Dolomítico kg 10000 

Hidrogel absorvente kg 20 

Mudas de espécies frutíferas ou nativas em geral Unid 4000 

Sementes de cultivos anuais ou adubação verde kg 50 

Pá de bico, cabo de madeira 71cm. Unid 20 

Enxada larga 30 cm. com cabo de madeira 150cm. Unid 20 

Rastelo leve 16 dentes com cabo de madeira 150cm. Unid 20 

Cavadeira articulada com cabo de madeira 150cm. Unid 20 

Carrinho de mão com caçamba funda 80 litros, cabo de madeira Unid 20 

Forcado reto para feno com cabo de madeira 150cm. Unid 20 

Enxadão estreito com cabo de madeira 150cm. Unid 20 
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ESCLARECIMENTO 

Em atenção à solicitação de esclarecimento informamos o seguinte: 

 

1) Os quantitativos informados na tabela do item 2.1, sessão VIII - Termos de Referência: 

Descrição dos Bens e Serviços Correlatos do edital PE008/17, são para cada uma das 13 

comunidades, ou seja, as quantidades totais a serem fornecidas, serão as quantidades informadas 

na referida tabela, multiplicadas por 13 comunidades. 

 

01 de dezembro de 2017 

Nilo Batista da Silva Junior 

Pregoeiro 


