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NÚCLEO DE LICITAÇÃO 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 

Pregão Eletrônico n° 085/2018 

Senhor Licitante, 

O Núcleo de Licitação, apresenta o esclarecimento relativo á licitação em epígrafe com a 
transcrição da resposta da área técnica demandante, conforme relacionamos a seguir: 

Pergunta: 

Solicitamos da comissão de licitação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o 
seguinte esclarecimento: 

Lote Unice 

Item PAPEL HIGIÊNICO, neutro, folha simples, em rolo, com dimensões 10an 
(largura) x 300m (comprimento) com variação de ate +/- 2% (dois por cento), fabricado 
com 100% fibra celulósicas virgem, não reciclado, isento de partículas lenhosas, 
metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas a saúde, apresentando 
textura com relevo sensível ao tato (gofrado), crepado (com elasticidade), na cor branca, 
macio, alta absorção, solúvel em água, sem odor. 

O Item acima destacado encontrase em divergência em seu descritivo pois consta a descrição de 
dois itens distinto em caracteristica e em valore& Segue abaixo um exemplo de um papel Neutro 
para um papel 100% celulose virgem. Sendo assim as especificações recaem sobre o papel 
hi ienico 100P/0 Celulose Vir em, cif° 	de custo médio vareja de R$ 33,50 á R$ 42,00 . _ . 

Gostaria de saber por gentileza por qual descrição devo seguir. 
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NÚCLEO DE LICITAÇÃO 

Resposta:  

Em atendimento a presente solicitação, esclarecemos que prezamos pela manutenção dos 
objetos já existentes no estoque da CODIS, conforme praxe nas licitações anteriores, 
ratificando a necessidade preferencialmente de papel celulose virgem branca,100% fibras 
naturais, conforme especificação do produto "in loco". 

Salvador, 14 de fevereiro de 2019. 

Ana Maria- arvaltiO Santos 
Pregoeira 
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