
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO III 

 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 047/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 00433.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Registro de Preço para o fornecimento dos itens de (papelaria e higiene) para suprir as demandas 
das unidades escolares e creches pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Camaçari - SEDUC. 
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar da licitação em referência, comunicamos 
aos interessados: 
 
PERGUNTA: 
 
Em relação ao PR 047/2017, marcada para dia 28/08/2017; 
 
Existe uma desconformidade entre as dimensões de alguns itens com os produtos encontrados no mercado, 
além disso, diversos itens não contem na especificação, variação mínima ou medidas aproximadas, o que 
inevitavelmente pode favorecer uma única marca ou ate mesmo  não existir o produto com a dimensão exigida.  
 
Gostaríamos de Frisar que variações mínimas de milímetros para + ou para  -,  em nada afetam a 
funcionalidade do produto, um  item que tem por exemplo 5mm a + e outro que tem 5 mm a -, ambos possuem  
a mesma utilidade. 
Assim,  proporcionar variação dos produtos, amplia o leque de marcas que podem ser cotadas na proposta, 
ampliando a concorrência e gerando uma maior economia a Administração. 
  
Para o lote 01 conseguimos identificar: 
Item 01 - dimensão exigida 500x600mm, a dimensão encontrada no mercado para diversas marcas é de 
490x590mm. 
Item 03 - A gramatura comum encontrada no Mercado para cartolina escolar é de 150g e não 180g conforme 
exigido; 
Item 05 - dimensão exigida  50x80 cm, a dimensão encontrada no mercado para diversas marcas é de 
48x80mm. 
Item 06-  dimensão exigida 60x90 cm, a dimensão encontrada no mercado para diversas marcas é de 80x100 
cm. 
Item 07- Exige-se  Bobina com 30 kg, todavia encontra-se  no mercado para diversas marcas Bobina com 12kg. 
Item 10 -  dimensão exigida 500x700mm, a dimensão encontrada no mercado para diversas marcas é de 
480x660mm. 
 
Itens 13,14,15,16 e 17 -  dimensão exigida 690x890mm, a dimensão encontrada no mercado para diversas 
marcas é de 700x850mm. 
 
Item 21 -  dimensão exigida 45mmx25M, a dimensão encontrada no mercado para diversas marcas é de 
45mmx15M. 
 
Item 30- trata-se de produto personalizado, desta forma fazemos a sugestão de retirar este item do lote, pois,  o 
mesmo trata-se de material gráfico,  e a  exigência da personalização vem a dificultar a participação dos 
licitantes para este lote. 
  
Para o lote 02 conseguimos identificar: 
Item 35 - Exige-se embalagem com 23 ml, todavia encontra-se no mercado embalagem com 20ml. 
Item 37 -  Exige-se tensão de 110/240V , todavia encontra-se no mercado 127/220V. 
Item 38-  Exige-se tensão de 127/240V , todavia encontra-se no mercado 127/220V, além disso a potencia 
exigida é de 120Watts, sendo que a padrão no mercado para pistola escolar tamanho grande e é de 40 Watts. 
 
Item 46 - Exige-se embalagem de 37 a 40 ml , todavia a gramatura padrão encontrada no mercado é de 35ml. 
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Para o lote 04 conseguimos identificar: 
Item 110 - para este item o preço referencial está inexequível, pois a dimensão exigida de 19x10m para fita 
dupla face refere-se um tipo de fita especial com espuma, sendo bem mais cara que a fita tradicional. 
 
Item 115 - Exige-se pasta com grampo prendedor em metal, todavia encontra-se no mercado somente com 
grampo trilho plástico, além disso, o prendedor metal pode machucar o aluno ao manuseá-lo, quanto a 
dimensão exige-se 36x23,5 cm a dimensão encontrada no mercado é de 33,5 x 23 cm . 
Item 116 -  dimensão exigida 19mm x75m, a dimensão encontrada no mercado para diversas marcas é de 
18mm x 50m . 
 
Itens 118, 119, 120 e 121 - trata-se de materiais de limpeza, utilidade, brinquedo e construção, não sendo 
adequado constar os mesmos no lote de material de papelaria. 
Item 123 - Exige-se tesoura com 20 cm, todavia encontra-se no mercado tesoura com 19,50cm ou 21 cm. 
 
Para o lote 05 conseguimos identificar: 
Item 138 - A metragem solicitada para o numero do barbante é divergente da encontrada no Mercado que é de 
340m. 
 
Outro ponto inviável em relação ao edital é a exigência de Amostra de todos os itens dos lotes 1 ao 5 em 
apenas 2(dois) dias úteis a partir da data do certame, tendo em vista que cada lote envolve grande quantidade 
de itens diversificados, alguns deles misturando materiais de papelaria, armarinho, utilidades e brinquedos em 
um só lote; Não havendo tempo hábil para os fabricantes que encontram- se fora do estado enviarem as 
respectivas amostras pois alguns produtos não é possível adquirir no Estado da Bahia. 
 
Nosso questionamento tem pertinência, haja vista que as últimas licitações para material de papelaria e didático 
realizado pela Prefeitura de Camaçari, tornaram-se verdadeiras guerras de amostras, devido as Especificações 
de o edital estarem em desconformidade aos produtos encontrados no Mercado, causando prejuízo a 
Administração 
 
 
RESPOSTA: 
 
Com base, na análise/resposta expedida da Secretaria Solicitante informamos que; 

 

 “Para os itens; 01, 05, 06, 07, 10, 21, 35, 37, 46 e 115, informamos que são produtos adquiridos em outros 

processos de aquisição pela Administração Municipal e que foram apresentadas as cotações, anexa ao 

processo, com as devidas dimensões mínimas exigidas, porém, com intuito de dar transparência nos processos 

licitatórios e obter melhores preços e produtos de qualidade aceitaremos as dimensões e gramaturas 

apresentadas desde que não altere a qualidade e eficácia dos produtos”. 

“Itens 13, 14, 15, 16, 17 que não seja inferior a 690x840”. 

“Para os itens 03, 30, 110, 123, e 138 serão mantidos as exigências”. 

“O item 30 será aceito produtos com as exigências de padrões estabelecidas no Termo de Referência e 

apresentação das amostras posteriormente dos 03 primeiros classificados, para aplicação da Logomarca da 

Prefeitura na CAPA e CONTRACAPA às expensas da contratada”. 

 
 
Em 25/08/2017. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira da COMPEL 


