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ESCLARECIMENTO 
 
Processo Administrativo nº 27552/2021 
Pregão Eletrônico nº 34/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de Mobiliário hospitalar. 
 
Uma empresa interessada em participar do certame fez os questionamentos abaixo: 
 

 DO QUESTIONAMENTO: 
 
Item 11 

Mesa de reunião em madeira MDP, retangular de 2,00 M de comprimento, largura 0,90 cm e 0,75 cm de altura, pés 
niveladores, cor cinza claro. 
Item 12 

Mesa de reunião redonda em madeira MDP 15 mm, altura 74 cm, 110 cm de largura e 110 cm de profundidade, cor 
cinza claro. 
  
Consta a cor: Cinza Claro 
  
Item 17 

Mesa de cabeceira em MDF com revestimento BP, com uma gaveta e um armário com prateleira, pés com rodízios de 
2”, porta e gaveta com puxador, dimensões: 0,45 m larg. x 0,44 m comp. x 0,80 m de altura. 
Item 18 

Mesa de refeição no leito, tampo em MDF com revestimento em BP, pés em tubos de aço em pintura epóxi com dois 
rodízios de 2” estrutura construída de forma que a mesa sobreponha-se sobre o leito, regulagem de altura através de 
roseta, dimensões do tampo: 40 cm x 70 cm, altura máxima aproximada: 1,03 mts. 
Item 19 

Mesa de escritório com 2 gavetas, tampo em MDP espessura 15mm na cor branca, gavetas em trilho metálico, pés em 
aço, dimensões: altura 0,75m, largura 1,20m, profundidade 0,60m 
Item 20 

Mesa de escritório em L com 2 gavetas, em madeira MDP 15mm com acabamento em perfil de PVC 180º, na cor 
branca, pés em aço ponteiras niveladoras para pisos irregulares, comprimento: 140cm x 120cm, profundidade: 60cm, 
altura: 74cm. 
Item 24 

Armário alto em madeira MDF, com 2 portas, altura 1,62 mt e largura 80 cm, profundidade 35 cm, prateleiras em MDF, 
com fechadura. 
Item 25 

Armário alto em madeira MDF, com 2 portas, altura 1,62 mt e largura 80 cm, profundidade 35 cm, prateleiras em MDF, 
com fechadura. 
Item 29 

Armário alto em madeira MDF, com 2 portas, altura 1,62 mt e largura 80 cm, profundidade 35 cm, prateleiras em MDF, 
com fechadura. 
  
Nos itens acima, não consta a cor desejada. 
  
Minha duvida é que posso manter a mesma cor sendo Cinza Claro ou cada item tem sua cor especifica. E qual cor 
seria? 
 

 DA RESPOSTA:  

Em atenção ao questionamento, a Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva informa: Sim, o entendimento está 
correto, considerando que as cores dos itens mencionados não irão afetar em sua utilização. 
Vale salientar, que a cor “cinza clara” é geralmente utilizada nos itens mencionados no questionamento. Vista disso, 
afirmo que será aceito os móveis da cor sugerida. 
   

 
 

Carapicuíba, 27 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 

Leydiane Ferreira dos Santos  
Pregoeira 


