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“COMUNICADO N.º 242/2021” 

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2021, de 14 de outubro de 2021, levado a efeito através 

do Processo Licitatório n.º 085/2021, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição 

de Materiais de Escritório”, para as diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Matão. 

 

O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Municipal, acusa o 

recebimento de questionamentos ao Edital em referência através de e-mail, encaminhado pela 

sociedade empresária FERRARI INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA – EPP., nos seguintes 

termos: “Em relação aos itens 257 e 258 – Rolos de Papel Kraft Puro – Bobina 90 cm – Parda 1) 

Precisamos saber o comprimento da bobina para poder cotar; 2) A medida está correta? Pois 

tem que ser produzido especial? Fora das medidas padrão. As medidas padrão são: 40, 60 e 

120cm. Referente aos itens 89 ao 100 = CLIPS COM 500GRS - Nossa dúvida é se exigem que a 

caixa de clips pese 500gr (clips de boa qualidade) ou se aceitam clips denominado “linha leve”. 

“Linha leve” = clips feito com arame mais fino, contém a mesma quantidade de clips que uma 

caixa de clips da linha premium que pesa realmente 500gr. Porém, uma caixa de clips da linha 

leve não chega a pesar 400gr.” 

RESPOSTA: O Departamento de Educação esclarece que em relação aos itens 257 e 258 

– Rolos de Papel Kraft Puro – Bobina 90 cm – Parda que a especificação correta é com 120cm 

de largura e 100 metros de comprimento. Os itens 89 ao 100 = Clips com 500 gramas poderão 

ser da linha leve, feito com arame mais fino desde que as caixas garantem as quantidades 

aproximadas: 1/0- 500 gramas ou aproximadamente 940 unidades; 2/0- 500 gramas ou 

aproximadamente 725 unidades; 3/0- 500 gramas ou aproximadamente 415 unidades; 4/0- 500 

gramas ou aproximadamente 390 unidades; 6/0- 500 gramas ou aproximadamente 220 

unidades; 8/0- 500 gramas ou aproximadamente 137 unidades. 

  
Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Matão, 27 de outubro de 2021. 
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