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De: cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 8 de março de 2018 14:33
Para: 'Henrique Antônio da Silva Nogueira'
Assunto: RES: Questionamento do Edital  30/2017 - Processo Licitatório nº 239/2017

Boa  tarde 
 
A Câmara de Suzano fará aquisição   de acordo com a especificação que consta em edital e em conformidade  à 
 Norma ABNT NBR 15464-1 e 15134 
 
Atenciosamente  
 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
De: Henrique Antônio da Silva Nogueira [mailto:henrique@nogcom.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 7 de março de 2018 16:11 
Para: cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br 
Assunto: Questionamento do Edital 30/2017 - Processo Licitatório nº 239/2017 
 
 
Boa tarde.  
  
Sr. ( a ). 
  
    A empresa NOG.COM VARIEDADES LTDA- ME , inscrita no CNPJ 20.453.472/0001- 07, situada em  Rua 
Tiradentes  nº 151 - Bairro Vila Maria Augusta- Itaquaquecetuba - São Paulo, vem através de seu 
representante legal o Sr. HENRIQUE ANTONIO DA SILVA NOGUEIRA, portador do RG 41.493.220-1, vem 
tempestivamente atr avés deste, solicitar esclarecimento a vista do Edital do Pregão Presencial Nº 30/2017 - 
 Processo Licitatório  Nº 239/2017  -  no que diz respeito às duvidas pertinentes aos itens  XXI. 
  
Item XXI ). PAPEL HIGIÊNICO, com as seguintes especificações: 
a) Tipo: folha dupla, gofrado e picotado, cor branca e de alta qualidade, classe 01, fragrância neutra, na 
cor branca com alvura ISO maior que 80%, índice de maciez menor que 6 NM/G, resistência a tração 
ponderada igual ou maior que 90 N/M, quantidade de furos menor que 100 mm²/m², quantidade de pintas 
menor que 200 mm²/m², tempo de absorção de água menor que 6 segundos, conforme Norma ABNT NBR 
15464-1 e 15134; 
b) Tamanho: medindo 10cm x 50m de comprimento com tolerância de 2%, diâmetro no máximo 11,7 
cm, largura do tubete 10 cm – com tolerância de 2%, diâmetro interno maior que 4 cm;  
c) Materia prima: 100% fibra celulosica virgem; 
d) Embalagem e rótulo: pacotes com 04 unidades cada, identificação da classe, marca, quantidade de rolos, 
aroma, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, e-mail, telefone do SAC, embalagem com 
boa visibilidade do produto. 
e) A licitante vencedora deverá apresentar, no momento da entrega deste item: Ficha técnica descritiva do 
produto fornecida pelo fabricante em papel timbrado e relatório de ensaio com características do produto 
comprovando os parâmetros enquadrados na classe ABNT, exigidas. 
 
  
Referente o Item XXI: o tamanho deve esta errado, conforme consultado alguns fabricantes o tamanho certo é 
10cm x 30 m, e também quantidade de pintas menor que 20 mm²/m². 
 
Questionamento: Será  aceito conforme o de os descritivo dos fabricantes? 
 
  
  
att, 
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Henrique Nogueira   
NOG. COM VARIEDADES LTDA- ME 

Rua: Tiradentes, 151  - Vila Maria Augusta - Itaquaquecetuba - S.P. 

CEP: 08570-230    Fone: (11) 4642-3098 

CNPJ: 20.453.472/0001-07 ??? I.E.: 379.211.380.110 

E-mail: nog.com@hotma il.com 


