
ATA DE SESSÃO INTERNA

REFERENTE: PREGÃO Nº 119/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

PROCESSO N.º: 00744.11.07.611.2019

OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material de expediente (pasta sanfonada em
pvc transparente e envelope plástico com tarja A4 tipo saco) para futuras contratações de
acordo com a conveniência da Administração Municipal de Camaçari. 

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove às oito horas e dez minutos, no
auditório da Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, situado à Rua Francisco Drumond,
s/n°, Centro Administrativo, nesta cidade, reuniu-se a sob a condução da Pregoeira, Ana Ca-
rolina Santos e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designadas pelo Decreto 7084/2019,
em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em refe-
rência, comunicamos aos interessados:

QUESTIONAMENTO: 

No edital pede :

Pasta sanfonada, em pvc, resistente, com no mínimo 31 divisões, transparente, marca do 
fabricante impressa,  dimensões aproximadas 380X260mm, com covariação de 5% para 
mais ou para menos.

EXISTEM 2 MODELOS DE PASTAS SANFONADAS 31 DIVISÓRIAS ( A4 e OFICIO ) 
SENDO QUE AS 2 SERVEM PARA A MESMA FINALIDADE QUE É PARA ARMAZENAR 
PAPEL SULFITE A4.

A pasta sanfonada A4 mede 250 x 325  e a pasta OFICIO mede 280x385

Gostaria de saber se posso cotar a tamanho A4 para a licitação sendo que a mesma serve 
para a mesma finalidade

RESPOSTA: 

A pasta sanfonada que será aceita somente será possível na dimensão publicada em edital,
com variação de 5% para mais ou mera menos. Sendo assim, não será aceitável cotar pasta
no tamanho A4.
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Sessão que vai assinado pelos presentes.
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